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OBUDZONA REAKCJA. 
przewrócić do góry nogami Rzeczpospo
litą! Potuebują na gwałt - króla. są
dząc mylnie, że on ich ' będzie potrzebo
wał. W braku króla trzeba dla nich 

Jest w Polsce klasa szczątkowa, re
sztka żałosna dawnej, pradawnej wszech
potęgi społecznej, wiszllca jak łachman 
u klamki państwowej - szlachta polska, 
a właściwie .. obszarnicy" - właściciele 
wieJkiej własności ziemskiej, zszeregowa
ni pod starymi sztandarami kilkunastu 
rodów magnackich, Radziwiłłów (Nieś
wież), Tarnowskich (Dzików), Czartory
skich, Sapiechów i t. d. (jabłonów). na 
których dzisiaj przyszła polityczna moda ... 

Strzały majowe zbudziły całe stada 
sów i niedoperzy szlacheckich i wywabi
ły na światło dzienne życia politycznego 
Republiki polskiej. Spały dotychczas te 
stworzenia pod opieką drapieżców z Na
rodowej DemokracJi, płaciły od morgi 
podatek .obywatelski" na koszta endec
k!ej korupCji wyborczej i wyzyskIwały 
swoje herby i majątki w celach wygody 
.. rodowej" i osobistej. Bo klasa ta zwy
rodniała politycznie i społecznie od wie
ku, wyrobiła w sobie pewne mocne po
Ilądy i właściwości pasorzylnicze; oni to 
maj" dostawać kredyty od Pańatwa, oni 
nie majll płacić podatków, lub jak naj
mniej, oni czyhaj" na wszystkie syne
kury "reprezentacyjne", ich trzeba bro
nić przed chlopami, im za wszystko sło
no placić! 

A za to iOtowi się odpłacić bezsiłą 
i niewiar, w czasach walk narodowych, 
ucieczką za granicę z brylantami w kie
azeni i k.ufrach, kiedy Mot.kale zbliżaj" 
się do Warszawy, sprzedawaniem bez
cennych akarbów sztUki za amerykańskie 
dolary kapitalistom zagranicznym, odstę
powaniem rz"dowi pruskiemu za pienią
dze fundacji narodowych polskich i t. d. 
i t. d. Nazwiska znane każdemu. 

Zaden naród, a więc i polski nic na 
istnieniu tej klasy w w. XX nie zyska. 

A straty poniesione z powodu ich 
wiekowych rZlldów na wai są straszliwe. 
Ich to obyczajowi haniebnemu, ich pań
akim przywilejom "zlwdzięcza" naród 
polSki, że polska masa chłopaka nie u· 
mie czytać, że wiedzie żywot pariasów, 
że na emigracji chłop polski pracuje 
dłużej D1Ż murzyn i bierze mniejszą od 
murzyna zapłatę, że wieś polska zdzicza
ła pod szlacheckimi rz~dami i że trzeba 
długiego czasu, aby miljony dawnych 
po~danych" stały się przez stosowanie 
metod demokracji pełnoprawnymi oby
watelami Państwa! 

Jak zręczni kombinatorzy politycz
ni zwietrzyli obszarnicy po maju 1926 r. 
odrazu .. koniunkturę" ... Podwójną\ Naj
pierw na tle hasła: Podniesienia wydaj
ności ziemi. za czem poszły obfite kre
dyty państwowe do rąk: obszarniczych 
i wydatne podniesienie cen środków ży
wności. Potem zaczęto ich poszukiwać 
politycznie dla osłabienia Narodowej De
mOkracji przy wyborach. R~ąd "poma
jowy" postanowił strzaskać siłę endecji. 
Miał ku temu dwie drogi; wielkie wzmo
cnienie lewicy demokratycznej i oderwa
nie skrajnia prawego skrzydła N. Decji. 
O wysiłkach Rządu na pierwszej drodze 
nie wiele niestety da się powied~ieć. 

Po półroku doprowadził Rz"d szczę
śliwie do tego, że P. P. S. i .. Wyzwole
nfe" znalazły się w opozycji... Za to na 
prawej, "reakcyjnej" drodze święci Rząd 
prawdziwe tryumfy. 

Ci sami panowie magnaci, którzy 
przez lata - za czasów jeszcze Naczel
nika państwa Piłsudskiego i potem -
nazywali go • bandytą ograbiającym po
ciągi kolejowe", dzisiaj z jego nazwiska 
zrobili "pacierz, co płacze i piorun co 
bł,ska ...... Zszeregowali się przy panu 
prezydencie ministrów prawie tak, jak 
kiedy. - niedawno - przy tronie Hab
aburgów i Romanowyth. Bo ta klasa, 
aama nic nie znacząca. potrzebuje poli
cji państowej, równie Ivałtownie jak sy-

nekury, czy orderu kapillcego z wyso- zmienić bodaj ordynację wyborczą! Ba
kości tronu... -gatelka. Trzeba wprowadzić taką ordy-

Od czasów, 'kiedy podczas intryg nację, żeby magnaci mogli dostać się 
elekcyjnych brali złoto francuskie, szwedz- do Sejmu i Senatu, oczywiście kosztem 
Ide, austrja("kie czy rosyjskie, aby , intry- ludzi pracujących. Reforma rolna ma
gować i mącić "narodową kadź" na wedle nich - tak być przeprowadzoną, 
rzecz kandydatów do tronu, aż do osta- żeby stworzyć klasę bogatych chłopów, 
tnich dni przed wojną światową, kiedy jako dalszy ciąg dworu szlacheckiego. 
sprzedawali rządom zaborczym konie, Na "głodzie ziemi" muszą dwory oczy
bydło, zboże i mąkę dla miłJonowych WIS cle zrobić znakomity mteres. Kredy
armji i szampanem witali sztaby wojsk ty banKowe - i to najtańsze i na naj
zaborców, nie zmienili obszarnicy swego dłuższe terminy - mają im być udzie
~harakteru. Idą zawsze 'z Rządem. lane przedewszystkiem, a za to nie 

Więc chociaż Marszałek Piłsudski chcą płacić podatKU majątkowego, do 
wybrał - może świadomie i umyślnie - czego się uroczyście przed trzema laty 
pułkownika Walerego S'awlLa jako "łącz- zobowiązalil 
nika" między obozem reakcji szlachec- Wolność obywatelsKa jest w ich 
kiej a Rządem, obszarnicy nie dali się oczach rzeczą wprost szkodliwą, bo chło
tem zrazić i stanęli jak mur za prezesem pa trzeba "trzymać krótko", jak to miało 
ministrów. Pułkownik Sławek - dawny miejsce za .. dobrych dawnych czasów ..... 
towarzysz z P. P. S. "Gustaw"- ma do Za to gotowi są ,.popierać Rząd", 
dziś na twarzy szramy okrutne od wy- pIC zdrowie Marszałka Piłsudskiego jak 
buchu bomby, którll niósł na Moskali najczęściej i - wyrzec się endeków na 
wtedy, gdy dzisiejsi jego nowi podko- czas tak długi. aż ci nie dojdll do rz,,
mendni jeździli z adresami hołdowniczy- dów. Więcej dać nie mogą· 
mi do cara. Oni szram na policzkach A przepraszam. mogą opodatkować 
na szczęście nie mają... się na fundusz wyborczy po dwa złot~ 

Ale porzućmy te gorzkawe reflek.e z morgi, w tej nadziei, że ta "inwestycja" 
i wróćmy do świeżego czynnika pol'- zwróci się w niedalekiej przyszłości. 
tycznego, do obszarników. zapłacą chłopi w .. dzikiej" parcelacji 

Wychodzi ta garść pasorzytnicza na stokrotnie. 
arenę polityczną huczni i buńc:z:ucznie. . ':n.teres z~ szlachtą należy do "dr<?
Nie mieli dotychcz211 w dwóch kaden- glch ll~teresow. rekla~owych, n~ kto
cjach sejmowych a' jednego posła z I rycb kaz?! kupIec tra~l: Trzeba)e c.z~
własnej siły i własnej pracy, a już w sem robIc, .. a~y poblc. "konkuren~Ję . 
pierwszych miesiącach po podaniu im Całe SZCZęSCl1t ze towar ł tak był zlezały. 
rz"dowej, pv,uocnic.zej r~l.::i, gotowi Sil Ignacy Dauyń3ki. 

Pomiedz9 Polska ł LitCllq pokój. 
Około dziewięciu lat pomiędzy Re

publikami Polską i Litwą trwał "stan woj
ny" . " Wojna" zostala wypowiedziana 
Polsce przez RZlłd Litwy Kowieńskiej. 
W prawdzie formalnej wojny nie było, 
a raczej była to .. wojna bez wojennych 
konsekwencji u. Oczywiście, że taki stan 
nie był normalny, gdyż od czasu do cza
su były utarczki graniczne i nieporozu
mienia. .. Wojna" ta była powodem, 
że nie nawi"zano normalnych sąsiedzkich 
stosunków dyplomatycznych. 

Inicjatywę konkretną do likwidacji 
tej .. wojny" powziął rząd obecny, a szcze
gólnie szef Rz"du marszałek Piłsudski, 
stawiaj"c tę sprawę na porzlldku dzien
nym obrad ostatniego posiedz.enia Rady 
Ligi Narodów. 

By sprawę tę ostatecznie zlikwido
wać marszałek PIłsudski ud.ł si~ osobiś
cie do Genewy, 

Akcja ta zakończyła się calkowitem 
powodzeniem na posiedzeniu w ubiegł" 
sobotę, 

RZlld Polski oświadczył, że szanuje 
i uznaje całkowicie Niepodległość i gra
nice Litwy. 

Na zapytanie marszałka Piłsudskie-

go na posiedzeniu Rady Ligi Narodów 
pod adresem dyktatorskiego szefa rządu 
litewskiego Waldemarasa : "wojna czy 
pokój", ten ost~tni odpowiedział "pokój", 
wobec czego LIga Narodów jednogłośnie 
oświadczenie to przyjęła do wiadomości 
stwierdzając, że pomiędzy Polską a Li~ 
twą nastąpił pokój. 

Załatwiemem tej sprawy niewątpli
wie autorytet Ligi Narodów wzmocni się. 

WaIdemaru oświadczył dodatkowo, 
źe Litwa jednak nie zrzeka się prawa 
do Wilna, lecz jest to tylko formalne o
świadczenie człowieka, który jechał do 
Genewy bardzo wojowniczo usposobio
ny. lecz przegrał swoje atuty. 

Dalszym etapem zawarcia pokoju 
będzie nawiązanie stosunków dyploma
tycznych i współżycia sąsiedzkiego. 

Gdy demokracja litewska obali rZI\
dy dyktatorskie Waldemarasa j solda
teski, to łatwiej, będzie nawiązać kontakt 
z Pol.k~. 

Stanowis~o P.P.S. - o którem pisa
liśmy w poprzednich numerach - nła
twienia sporu pokojowo odniosło zwy-
cięstwo. W. S. 

Spr 1119 S morzqdo 2. 
Żywność l opał dla bezrobotnych. - 13 penSja 

pracowników i robotników miejskich. 
dla 

W czwartek, 15 grudnia r. b. od
było się pillte posiedzenie nowej Rady 
Miejskiej. Posiedzenie zagaił o godz. 8 
wieczorem prezes tow. Holcgreber. 

Po odczytaniu komunikatów między 
innemi o tem, że tow. Antoniemu Pur
talowi, dłuioletniemu pracownikowi miej-

skiemu, z powodu powolania ge na 
stanowisko ławnika wydziału opieki spo
łecznej, Magistrat udzielił bezpłatnego 
urlopu na czas pełnienia obowlllzków 
ławnika, tow. S. Kowalski, w Imieniu 
Komisji do spraw ogólnych oświadczył, że 
ponieważMinisterstwo Pracy j OpiekiSpo-

Cena 30 groszy. 

łecznej zezwoliło na otwarcie w okresie 
przedświątecznym do 9 godziny sklepów 
8towar~yszenie kupców, odwołuje swoje 
memo!Jały, wobec czego nieaktualn, jest 
k west}a. wypowiedzenia opiBji przez Ra
dę Mle)s~ą. Wobec powyższego tow. 
Kowalski zaproponował przejść nad 
sprawą do porządku dziennego.' Wniosek 
został uchwalony. 
, Następnie Rada Miejska dokonała 
wyborów członków i zastępców do Okrę
gowej Komisji Wyborczej Łódź-miaato 
tow. adw. r. Rafała Kempnera na człon
ka i tow .. St~nisława Wojdana i radnego 
Jana . S~wlcklegO, oraz do Okr,gowej 
KOmIS)1 Wyborczej Łódż-powiat tow. 
radnego Władysława Doleckiego na 
członka i tow. r. Jana Golańskiego -
na zastępcę. 

Również dokonano wyborów po 3 
członków i tyleż zastępców do 199 Ob
wodowych Komisyj Wyborczych. Na 
frakcje socjalistyczne wypadło 310 k.an
dydatów. 

Na członka do Rady Szkolnej Po
wiatowej została wybrana tow. radna 
Gustawa Moskiewiczówna, 

Tow. I. K. Hartman w imieniu ko
misji skarbowo - budżetowej referował 
wniosek Magistratu o przyznaniu wszyst
kim pracowmkom miejskim jednorazo
wego zasiłku to zn. 33 pensji. 

Stall pracownicy mają otrzymać 1/12 
miesięcznych poborów za każdy prze
pracowany miesillc, a kto pracuje ponad 
rok zatrzyma miesięczn" gratyfikację. Ro. 
botnicy sezonowi otrzymają po 2 dni za 
każdy przepracowany miesiąc, Ogólna 
suma 13 pensji wyniesie około I milJona 
złotych dodano 13 pensji będzie płatna 
przed awiętami, a druga połowa po świę
tach. 

Dopiero obecna socjalistyczna więk
szość jasno i wyraźnie postawiła i załat
wiła sprawę wypłaty 13 pensji, adyŻ do
tychczasowe załatwienie tej kwestji przez 
dotychczasową endecko-chadecko.enpe
rowską większość było niżej krytyki. 

Po oświadozeniu radno Klikara z 
grupy mieszczan niemieckich, ie pracow
nicy miejscy nie zasługują na 13 pen
sję, Rada uchwaliła 13 pensję. 

Tow. prezydent Ziemięcki oświad. 
cza, że Magistrat poczynił jui wszelkie 
kroki w celu wydania bezrobotnym źyw
ności i opału, lecz ponieważ dopiero w 
końcu tygodnia RZlld da odpowiedź w 
jakiej wysokości rząd przyjdzie Magistra
towi z pomocą. po otrzymaniu tej odpo
wiedzi rozdawnictwo niezwłocznie roz
pocznie się. Rząd jednak zastrzega się, 
że pieniądze da tylko dla tych bezrobot
nych. którzy nie otrzymują zapomogi i 
tylko na żywność, a co do opału, to tyl
ko ułatwi dostarczenie. 

Po otrzymaniu tych wiadomości od 
Rządu, będzie zwołane nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Miejskiej. 

Tow. r. E. Andrzejak referował 
wniosek Magistratu o zakupie 2.500 ton 
cementu niezbędnego do prowadzenia w 
większym zakresie robót kanalizacyjnych. 
Cena cementu wyniesie 25 tysięcy :tłe
tych, wniosek został uchwalony. 

Do państwowej Rady Opieki Spo
łecznej w Warszawie zostal wybrany 
tow. ławnik Antoni Purtal. 

Wniosek nagły P. S. o powiększe
nie ilości świetlic dla dziatwy miejskich 
nkół powszechnych, po dyskusji został 
przekazany do załatwienia Komisji do 
Spraw ogólnych. Do tejże Komisji zo
stał przesłany drugi wniosek nagły P. S. 
o powiększenie ilości wykonania cegieł 
w cegielni miejskiej na potrzeby miasta. 
Na tern zakończono obrady. 

Władysław Skiba. ................ 
[Ił oJła[iłe~ PRfnUMfRAU 

/ 
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Dnia 3 grudnia 1927 roku zmarł na chorobę proletarjatu 
grutlicę członek P.P.S. dz. "Lewej", nieodżałowany 

towarZYSZ EUGEnJUSZ SAR 
przet7wsZ7 lat 25. 

W zmarłym Part ja nasza straciła szczerego bojownika o 
wyzwolenie klasy robotniczej z pod ucisku kapitalistycznego. 

Cześć Jego pamięci I 
P.P.S. dz. "LEWA" 

. . ' .. '~ '-o . , .' ~~ .. 

Budować miejskie domy robotnicze. 

z&lzczytnełO mandatu, wyrz,dzajllc tem lamem 
koloaaln" krzywdł) idei demokracji. 

I cho~ już na IZcz~'cie odelzli, jednak do·"d 
nie S" zapewne 'wiadomi tego, w procelie demo· 
kracji każde, choćby najmniejsze, gminowła oztwo 
od,rywa pierwlzorz~dn, roIł). 

Albowiem z lokalnych cZllstek lamoltawie· 
nia, z icb wlzelkich cnót, lamodzielnolci i powa,i 
obywatelskiej, k.ztałtuje i urzeczywiltnienia .i~ 
wlzecho,ólny wielki po,tulat demokracji - wła· 
dza ludu. 

Grabarzem lokalnym umiej~tno'ci i powagi 
lamorz"dzenia okazał lił) ,amorz"d ubiesrłej ka. 
dencji. " 

Wskrzelicielem tej powagi aamorz"du b,. 
dzie _dla dobra demokracji - w myśl wlkazań 
locjalizmu i z włalnych, mocnycb pobudek
obecna aocjali,tyczna wi~klzko'ć Rady Miejakiej 
i Malfiatratu. 

Błyak. 

ŚWIADECTWO LEKARSKIE. 

W dniu 18 listopada 1927 r. doko
nałem oględzin ciała Jadwigi Bartosiak, 
lat 39, przyczem stwierdziłem: siniak na 
zewn"c:trznej stronie lewego uda, wielkości 
pięści, 3 (trzy) siniaki na lewem ramieniu, 
wlelkości od 10 gr. niklowych do połowy 
dłoni. Pięć siniaków na prawym ramieniu, 
równiet wielkości od 10 gr. niklowych do 
połowy pięści, zdarcie skóry za lewą sto
pą nad ścięgnem A chillesa długOŚCI 1 i pół 
cm., parę siniaków nirwielkich na dolnych 
Kończynach. Uszkodzenia powyższe zadane 
są tępym przedmiotem (ręką) i należą do 
rzędu lekkich obrateń ciała. 

T o, co dotychczas zrobiono dla roz· 
budowy ~miast,-równa się zeru. 

datków od nieruchomości (jak w Niem. LISTY DO REDAKCJI. 
czech), z podatku lokaloweio , luksuso- ł . .. 

Świadect~o wydano Bartosiakowej, 
dla wytoczenia sprawy karnej. Tożsamość 
osoby sprawdzone na podstawie dowodu 
osobistego Nr. 2753, wydanego przez 
starostę łowickiego w dniu 25 lIpca 1925 

Budowano bez żadnego określone
go planu i budowano chaotycznie. Klasa 
robotnicza nie miała absolutnie żadnej 
korzyści z dotychczasowej re. zbudowy. 
Jako przykład, niech służy miasto robot
nicze Łódź. Wprost wyobrazić sobie 
nie można, w jakich warunkach miesz
kaj" robotnicy m. Łodzi. Niema w Euro
pie takiego miasta, które by się wykaza
ło tak" straszną statystyk,,: dosyć tylko 
powiedzieć, ż. posiadamy 3000 izb, w 
których zamieazkuje po 10 osób w każ
dej. Gruźlica coraz większe spuatoszenia 
robi wśród klasy robotniczej, a jaki te 
stosunki maj" zgubny wpływ pod wzglę
dem moralnym, jeat dla każdego łatwo 
zrozumiałem. Sprawa ta ma dla społe
czeństwa pierwszorzędne znaczenie i o
bowi"zkiem Rządu jest orianizować roz
budowę domów dla klasy robotniczej 
tak, aby rzeczywiście robotnik mógł w 
takich domach zamieszkać i aby czynsz 
komorniany był doatosowany do jego 
siły płatniczej. 

W Łodzi robotnik zarabia dziennie 
od zł. 3.85 do 8, a zatem przeciętnie zł. 
6, więc maksimum co robotnik może 
wydać na mieszkanie, to zł. 25 mie
sięcznie. Od tej kalkulacji trzeba za
cząć. Obecnie budowa mieszkania, skła
dająceio się z dwuch izb, kosztuje od 
10,000 do l Z,OOO złotych, a więc czynsz 
komorniany może przynieść dechodu od 
2 do 2 i pół proc. rocznie, ponieważ 
oprocentowanie kosztuje obecnie 8 proc. 
w stoaunku rocznym, reazta musi być 
pokryta z innych dochodów, jak z po-

wego itp. Inaczej sprawy tej rozwi-.zać Postępowanie POhCJl 
się nie da. Budować domy .dla klasy ro- b b t 

roku. (-) Dr. Habertau 
(m. p.) lekarz san. IV dzielno 

Ł6di, 18 listop. 1927 r_ botniczej może się tylko podj-.ć gmina Z ezro oną. 
W końcu nadmieniam, te bito mnie 

też po głowie i że w Komendzie Policji 
na Kilińskiego, po przyjściu do przytom
ności zatądałam sprowadzenie prokuratora. 
I wtedy bezpośrednio po moim tądaniu, 
zakomunikowano mi o zwolnieniu mnie z 
aresztu. 

z dużym poparciem Rz"du: organizowa
nie spółdzielni budowlanych, robotni
czych i pracowniczych przy obecnych 
warunkach jest rzeczą bardzo trudną. 
Nowa ustawa o rozbudowie miast prze
widuje dla spółdzielni pożyczki w wyso· 
kości 90 proc. kosztów budowy. Dopeł
nienIe brakujących 10 proc. nie daje się 
urzeczywistnić, ponieważ przyszli miesz
kańcy tych domów s~ biedakami i nie 
dysponują takiemi sumami, jak wkład 
10 proc. dla mieszkań robotniczych dwu
izbowych zł. 1200 - lub 10 proc. od 
mie8zkań dla pracowników umysłowych 
zł. 2000. Tylko wtedy możnaby było or
ganizować na większą skalę spółdzielnie 
robotnicze i pracownicze, o ileby bra
kujące 10 proc. kredytu udzielała gmina, 
a oprocentowanie nie wynosiłoby ponad 
2 i pół do 3 proc. wraz z amortyzacją 
rocznie. Domy robotnicze powinny być 
budowane jednolicie, gmina w większych 
miastach powinna posiadać własne ce
"ielnie, warsztaty ciesielskie itp. Obecnie 
cegła kosztuje 1000 sztuk - do 120 zł., 
koszt własnej produkcji cegły wynosi na
tomiaat zł. 30 za 1000. Najwyższy czas, 
aby Rząd łącznie z magistratami miast 
opracował projekt aktualny szybkiej roz
budowy miast i umożliwił już wiosną 
przedsięwziąć budowę domów w sze
rokim zakresie, a przedewS'lystkiem do· 
mów dla klasy robotniczej. 

D. Konarski. 

Do 
Redakcji HŁodzianima" 

U przejmie proszę o umieszczenie ni
niejszego listu na łamach pisma Sz. Panów: 

Dnia 3 września b. r. zgłosiłam się 
do stempla na legitymację PUPP. do biu· 
ra przy ul. Łomżyńskiej. Poniew.at byłam 
chora, a stanie w dusznym pokOJU dopro
wadzało mnie do omdlenia, wyszłam na 
podwórze domu t~go, aby zaczerpnąć świe
tego powietrza. Pełniący służbę posterur,
kowy XIV Kom. P. P. Piolr Leszczyński 
Nr. 1103 nie pozwolił mi na odpoczynek, 
mimo mego wytłomaczenia. Wówczas 
chciał odebrać mi legitymację bezrobotnych 
a ponieważ odmówiłam, kopnął mnie w 
nogę i po-;zedł po urzędnika P.U.P.P., po 
chwili powrócił z zastępcą kierownika bit.
ra, tą dając odemnie legitymacji. .żądaniu 
temu odmówiłam, wobec czego zaczął mnie 
szarpać, chcąc mi wyrwać legitymację. 

Podając powyższe do publicznej 
wiadomości, dzic:kuję Sz. p. Redaktorowi 
za umieszczenie niniejszego listu. 

(-) Bartosiak Jadwiga. 

KRONIKA. 
Prace przygotowawcze do wybo

rów. 
W związku z ogłoszeniem wyborów 

do Sejmu i na dzień 4 marca 1928 r. i do 
Senatu na 11 marca r. p. Magistrat (Refe
rat Wyborczy) przystąpił w ubiegłym ty
godniu do prac przedwyborczych. Miasto 

Na podstawie powy~szego została zostało podzielone na 199 obwodowych 
mi wytoczona sprawa, ta zakłócenie spo- Komisji Wyborczych. Do pomedziałku 
koju publicznego, za którą zostałam za- 12 grudnia r. b. właściciele domów skła
ocznie ukarana przez Sąd Pokoju I Okręgu dali wykazy wyborców. 
na grzywnę w kwocie złotych dwadZIeścia Do pisania list wyborczych Magistrat 
dwa. Grzywny nie uiściłam, poniewat je- zaangażował 400 pracowników. Pisanie list 
stem bezrobotna. wyborczych rozpoczęło sic: w środę, 14 

Dnia 17 listopada b. r. o godz. 7 ra- gruduia i będzie trwać do 24 grudnia. Ze 
no przybyło do mieszkania mego 6-ciu względu na to, że praca jest terminowa, 
policjantów Nr. Nr. 1165,1315,1116,2619, pracować się będzie na dwie zmiany po 
495 i 1300, oświadczając, it przyszli mnie 9 godzi. 

Społeczna gtnina. 
aresztować. Wykończone listy wyborcze będą 

Ponieważ od dłuższego czasu jestem podpisane przez prezydenta miasta i zło
chora i leczę się w Kasie Chorych, jako żone do zatwierdzenia Okrc:gowej KOll 

Taki zaszczytny przydomek nosi 
imina miasta Wiednia pod zarz"dem 
socjalnycb demokratów. Co ta gmina 
zrobiła w przeei"gu kilku lat na polu 
społecznem, można oglądać własnemi 
oczyma. W spf:lniałe domy mieszkalne o 
tanich i wygodnych mieszkaniach, olbrzy
mie zbytkownie urz"dzone łaźnie ludo
we, place i budynki gimnastyczne dla 
młodzieży, ochronki dla niemowlllt; wy
prawy na czas porodu dla kobiet -jed
nem słowem urz"dzenia i instytucje, na 
których wzoruj" się miasta zagraniczne. 

Opozycja na ratuszu wiedeńskim 
t. j. chrześcijańsko - społeczni zarzucali 
socjalistycznemu zarządowi, a głównie 
referentowi finansowemu tow. Breitnero
wi, że daje on pieniądze na te urządze
nia społeczne z bież"cych dochodów t.j. 
z podatków. Cbrzeicijańsko-socjalni nie 
mają nic przeciw budowaniu domów 
przez gminę, ale z - pożyczek. Na to 
Breitner odpowiada. że tego nie uczyni, 
gdyż oprocentowani'e pożyczek zmusiło
by iO do ż"dania tak wysokicb czyn
szów w nowych domach, że żaden ro
botnik nie byłby w stanie ich zapłacić, 
a temsamem klasa robotnicza byłaby 
wykluczona od dobrodziejstwa mieazka
nia w porządnem mieszkaniu. 

Inna rzecz, gdy chodzi o przedsię
biontwa gminne, szczególnie gdy przez 

ich powiększenie i polepszenie daje się 
zajęcie tysiącom bezrobotnych. Gmina 
jako właścicielka tramwaju, elektrowni, 
gazowni, kolei obwodowej itd. przystę
puje do nowego ich urz"dzenia i na ten 
cel zaciągnęła w bankach amerykańskich 
pożyczkę 30 miljonów dolarów na bar
dzo dogodnych warunkach. Na posie
dzeniu Rady miejskiej jednogłośnie, a 
więc i głosami opozycji, zatwierdzono 
pożyczkę i jej użycie. Charakterystycz
nym dla tej uchwaly jest głos przywód
cy opozycji Kunschaka, k,tóry zażądał 
aby gmina rozdawała roboty w drodze 
ofertowej. Tymczasem pokazało się, że 
w ciągu ostatnich 5 lat roboty miejskie 
rozdawała komi,ja, w której zasiadali 
też przedstawiciele opozycji i że uchwa
ly tej komisji nigdy nie zapadały więk
tlzości" głosów t. j. przeciw opozycji, ale 
zawsze jednogłośnie. 

Tak rz"dz, socjaliści na małym 
stosunkowo terenie, jakim jest bliako 
dwumiljonowa gmina. Nie słyszeliśmy, 
aby którekolwiek z miast w Europie do
konało na polu społecznem w ci,gu 50 
lat istnienia samorz"du tylu rzeczy, ile 
czerwony Wiedeń w ciągu 5 lat. Bo w 
czerwonym Wiedniu urzeczywistnia się 
kawałek programu socjalno-demokra
tycznego. 

o wzmocnienie powagi samorządu łódzkiego. 
Dzień 24 liatopada b. r. niech b~dzie wreaz· 

cie błolfosławionym dniem przełomowym, od kt6· 
rego lif,! rozpoczł)ła żmudna doprawdy dla wy· 
brańców p!'oletarjackiej Łodzi praca przy podno. 
szeniu do właiciwych wyżyn upadlej powagi 
aamorz"du ł6dzkiego. 

Dlaczelfo tak m&wimy? Dlatego, że poże. 
Ifnana bez smutku w d. 24 Iiatopada b. r. "naro· 
dowa" reprezentacja miaata i jej Magiatrat w 
okrelie swej zlf6r" czteroletniej kadencji bardzo 
obniżyli całym szerepem nieudolnych poauni~ć 
wielkie cnoty aamorz"du, z po'r6d kt6rycb prze· 
dewlz,.atkiem dominuje - nmodzielno't obywa. 
tellka. 

Ot6i tej .amodzielno'ci brak było w tam· 
tym aamorz,dzie "narodowym"_ 

Zlfodzim,. aił) z za lad" nadzoru władz nad 
aamorzl\dem, przewidzianym w dekrecie z d. 4 
lutego 1919 r., ale Ifdy łen nadz6r zbyt CZł).to do 
dziedzińca lamorz,du zagl"da, wtedy mUlimy 
doj'ć do wnioaku; ie jeat on albo nadużyciem 
lEaaady, albo też ze wzglł)du na intereay publiczne 
jeat on konieczn,.. 

Nieatety, naduż,.cle za •• d,. nadzoru i ko· 
!lleeznoł6 ingerencji władz niemal codziennie 

wcillgu zlfór" czterech lat golciły na terenie 
aamorz,du za poprzedniego Magiatratu. 

Aż nadto cz~ato w aprawach, należ"cych do 
właanego zakreau działania gminy, i podlegaj,
cycb zupełnemu zalatwieniu w Ifranicach wła.nej 
aamodzielno'ci, napływała olbrzymia zamieć zalea. 
zuj"cych i nakazuj"cych reakrypt6w nieałulznycb, 
a rzekomo wynikaj"cych z tytułu nadzoru. Wtedy 
ani radziecka wi~kazo'ć. ani też jej Magi.trat, nie 
zdolali nilfdy akutecznie odeprzeć tego rodzaju 
aktów nadzoru. Kaid,. uatny czy piaemny proteat 
był zupełnie pozbawiony dobrej organizacji, był 
nacechowany wOlfóle nikłym rozumem, a w IZcze· 
g6lno'ci nieznajomo'ci" wielkich zadań aamorzlldu. 

Inlferencja władz nadzorczych konieczna 
zn6w była w wypadkach zbyt raż"co aprzecznej 
z inłere.ami publieznemi goapodarki inweatycyj. 
nej, nieałychaneso marnotrawienia groua miej. 
akiego i w łych cZł)lłych a przewleklych zatar· 
Ifach z rzeaz" rabotników i pracownik6w. 

Czy w jednym, czy w drugim wypadku 
nieałuaznelfo lub ałuaznelfo atoaowania zaaad,. 
nadzoru, aamorzl\d ubieglej kadencji wykanł bar. 
dzo .mutn" biernołć, zupełn,. brak dobrej woli, 
energji i .amodzielnolci, w aprawowanlu tak 

też z polecenia lekarza letę w łóżku, spy- Wyborczej. 
łałam się za co zostaję aresztowaną. Poli- Listy wyborcze do Se!mu i Se. 
cjand odpowiedzi odmówili, polecając mi bc:dą wyłotCnt~ w lokalach Obwodo~ 
wstać, ubrać sic: i iść do komisarjatu. Oś- Komisji Wyborczych (adresy lokali t 
wiadczyłam, że jestem chorą, przedstawi- podane w specjalnych ogłoszeniach ~ ..... 
łam legitymację K. Chorych, prosząc by wyklejone w katdym domu) w terminie 
mnie teraz pozostawiono w spokoju, że od 2 do 15 stycznia 1928 r. 
jak mi się polepszy, pójdę sama do Ko-
misarjatu. Policjanci prośby nie uwzględni- Generalny Komisarz wyborczy. 
li, tądając kategorycznie powstania z łóZ. Generalnym Komisarzem Wyborczym 
ka. Gdy tądaniu temu odmówiłam, siłą do Sejmu i Senatu został mianowany wice
wyrwano mię z pościeli, rozrywając przy. minister sprawiedliwości, p. Stanisław Car. 
tern pierzynę. Wyniesiono mnie jedynie Na członka Głównej Komisji Wybor
w koszuli, i niosąc po schodach, bili. W czej (składa się z 8 osób) został powołany 
koszuli posadzono mnie do dorotki i przy sekretarz generalny P. P. S. tow. Kazi-
4 stopniach mrozu wieziono bez tadnego mierz Puiak, a na zastępcę tow. dr. Her
okrycia. W drodze, ponieważ protestowa- man Liberman. 
łam przeciwko takiemu traktowaniu, bito * * * 
mnie, uderzając kolanami w blzuch, wy- Przewodniczącym Okręgowej Komisji 
k~ęca}ąc ręce, uderzając silnie łokciami w Wyborczej w Łodzi został mianowany Sę-
pterSI

G
• d . .. d K . . t I dzia Okręgowy p. Korwin-Korotkiewicz. 

y mOle wmeSlono o omlsarla u, • 
z bólu i zimna byłam nieprzytomną. Osobiste. 
Zemd~oną .cu.cono ,~nie jakiemiś ostre~i Na miejsce p. Stanisława Uyckiego, 
sola~l1, u~lłuląc f!11 Je wla~ do. ust, D1~ długoletniego Komisarza Rządu na miasto 
prZYjęłam .Je, bOWiem. popaliły. mi wargi. Łódź, przeniesionego w stan spoczynku. 
Potem me prZeD1e~lO~o. m~le, osłabłą, został mianowany Komisarzem Rządu p. 
lecz wle.czon~ po ZIemi, lak laką szmat~, Ignacy Strzemiński, dotychczasowy Komi
rozdzierając. mi kosz~lę. Wleczon.o m~le sarz Rządu w Wilnie. 
tak przez ~Ilka pokOI, kładąc mOle. na Ja- KIerownik Państwowego Urzędu Po
ką,ś skrzymę czy ~tół, dok~ad.nie me. pa- średnictwa Pracy i Przewodniczący Obwo
miętam. Następme przywl.e,Z!On.o mn!e do dowego Funduszu Bezrobocia inż. W. Ku
Komend~ P. P. na ul. . Kllmsklego I rzu- liczkowski ustąpił z zajmowanego stano
cono .mme w dals~ym Cląl?;u bez żadnego wiska, a na oprótnione miejsce został 
okryCia, w po~arteJ koszult, na podłogę. mianowany dotychczasowy zastępca Korni
Tam powtórme straCIłam przytol?ność, na sarza Rządu na m. Łódź p. K. Janiszewski. 
skutek czego wezwano do mOle lekarza. ••• • 
Było to już wieczorem. Po dokonaniu Obmzeme cen mięsa. 
bada~ia przyszedł do mnie .pr~w~op?dobnie W pi"tek ubiegly, pod przewodni-
KomIsarz (na szarty poliCyjnej me znam ctwem t. wiceprezAdenta Rapaiskiego, 
się) i oświadczył mi, że jes~em. wolna, i odbylo się w Magistracie posiedzenie 
żebym szła d? d~mu. ~dpowledzlałam, że Komisji do ustalania cen, sekcji mięsnej, 
jestem chora l pÓJŚĆ me mogę. Wówczas z udziałem przedstawicieli zrzeszeń kon
wezwano dorożkę i pod opie~ą policjanta sumentów (kooperatyw) i producentów 
odwieziono mnie do domu. (rzeźników i kupców mięsnych) oraz de-

Tam za~ądał. abym pokryła koszta legata Urzęd~ wojewódzk.ieg~, p. D.~. 
przejazdu, oczywiście nie pokryłam, bo A. G!a~owsklego. .p.o dłuzsz~J .d~8kusJI. 
nie mam pieniędzy na tycie, a tembar- w kto.reJ. przedstaWICiele rzezm~ow d?
dziej na pokrycie przewozu skatowanej ~agah Sl.ę - ze wz.gl?du n. ~aJ"c" tn., 

Przez policję chorej kobiety. Ich zdame~ zauwazyc tende.ncJę zwyz

W dniu 18 b. m. zgłosiłam się do 
K. Chorych, a następnie do lekarza sani· 
tarnego IV dzielnicy dr. Karola Habertau'a 
prosząc o dokonanie oględzin ciała, na sku
tek którego otrzymałam powyższe: 

kow" na mięso - utrzymama cen co
najmniej na dotychczasowej wysokości
Komisja postanowiła obniżyć ceny mię-
sa wieprzowego o 5 proc., zaś ceny mię-
sa wołowego i koazernego pozostawić 
bez zmiany. 



flkademja ku czci Prezydenta mi~dzynarodowym E s p e f a n t o i u nas 
Narutowicza. daje się zauwatyć obecnie dość wielkie 

zainteresowanie się językiem międzynaro-
W piątek, dnia 16 grudnia r. b. atll- dowym. 

raniem specjalnie powołanego Komitetu Robotnicze Stowarzyszenie Esperan. 
pod przewodnictwem prezesa Rady tystów "Laboro-Praca" w Warszawie, które 
Miejskiei tow. inż. Holcgrebera odbyły ma na celu rozpowszechnianie tego języka 
się w sali Filharmonji dwie akademje u- wśród klasy pracującej, urządza stale kursy 
roczyste ku uczczeniu pamięci pierw- w swoich oddZIałach, gdzie za minimalną 
azego. Prezydenta Rzeczypospolitej, Ga. opłatą ka~dy nauczyć si~ mote niezbędne-
bryela Narutowicza. go języka porozumiewawczego. 

O godz. 3.30 akademja dla młodzie- Tutejszy oddział przy ul. Cegielnianej 
ży szkolnej. Akademję zagaił t. prezes Nr. 75 przyjmuje zapisy na rozpoczynający 
inź. Holcgreber, przemówienie okoliczno- się kurs. 
ściowe wygłosił Dr. Więckowski, poczem Wszelkich informacyj udziela sekre-
nastąpił bogillty dział koncertowy. tarjat stowarzyszenia w poniedziałki i czwart-

Podczas akademji wieczornej, któ. ki od godz. 20 do 22-ej. 
rej początek oznaczono na godz 6.30 
po zagajeniu przez t. prezesa inż. Hok- Zebranie b. wi~źniów politycznych. 
grebera. przemówienia wygłosili pp.: W niedzielę, dnia 18 grudnia r. b. 
mec. A. Lednłcki (z Warszawy) oraz o godzinie 10 rano w lo\[alu własnym 
t. prezydent m. Łodzi Br. Ziemięcki. przy ulicy Kopernika Nr. 45, odbędzie 
Następnie odbyła się bogata część kon- się Ogólne Zebranie członków stowa-
certowa. I rzyszenia byłych więźniów pohtycznych. 

Polepszenie wiktu szpitalnego Sprostowanie. 
w okresie świątecznym. W sprawozdaniu z posiedzenia Rady 

W związku z nadchodzącemi świętam! Miejskiej, zamieszczonem w poprzednim 
Botego Narodzenia, 'Wydział Zdrowotno~cl numerze przez omyłkę drukarni podano, 
Publicznej wystąpił do Magistratu z wnJO- że wnioski nagłe w sprawach remontu 
ski€m o powiększenie w okresie świątecz- mieszkańCów w węglel-zoslały zgłoszone 
nym racyj tywnośdowych dla chor~c~ przez frakcje: P. P. S., gdy tymczas('m 
i personelu szpitalnego w zakładach mle)- zostały zgłoszone przez frakcję Po alej
SklCh, ogółem dla około 1000 osób. Nie- Sjon (P. S.) - co ninieJszem prostujemy. 
zależnie od powiększenia racyj żywno- Zagubiona legitymc:cja. 
ściowych, Wydział Zdrowotności projektuje 
urządzenie w szpitalach kolacji wigilijnej Tow. Kowalska Izabela, członkini dz. 
oraz d0datkowe wydanie chorym w pierw. "Lewe)" P. P. S. zagubiła legitymację 
szym i drugim dniu Świąt owoców i sło- partyjną za L. 96. 

dycty. --------------
Choinka dla dzieci "Ognisk". 

Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Łodzi niniejszem zawiadamia Sza
nownych Towarzyszy, że w niedzielę, dnia 
tS-go grudnia r. b. o godzinie 14-ej od
będzie się "Choinka" dla dzieci, uczęszcza
jących do .. Ognisk" N lokalu Stow. Handl. 
Chrześc., Al. Kościuszki 21, parter. 

Zebranie T -wa "Lokator". 
W niedzielę, dnia 18 grudnia 1927 r. 

O godz. 10 rano odbę dzie się dalszy ciąg 
dorocznego ogólnt'go zebrania członków 
T-wa .. Lokator", w lokalu Związku Zawo
dowego Handlowców Polskich, 111. Piotr
kowska 108. 

Na porządku dziennym między inne
mi sprawa wyboru 4-ch członków Zarządu 
i 3-ch członków Komisji Rewizyjnej. 

Nasz dodatek. 

Do dzisiejszego numeru .Łodzianina~ 

dołączamy dla wszystkich naszych czytel

ników sprawozdanie z działalności Kasy 

Chorych m. Łodzi. 
s 

Zebranie robotników 
sezonowych. 

Ze Związku Pracowników Instytucji 
U1ytecznośd Publicznej otrzymujemy na· 
stępujące okólniki z prośbą o umieszczenie: 

OKÓLNIK 
do ogółu robotników sezonowych. 

Szanowni Towarzysze I 

ne zebrani . z następującym porządkiem 
obrad: 

l. 
II. 

Sytuacja organizaCYJna. 
Wybory: 
a) Zarządu, 
b) Komisji Rewizyjnej, 
c) Sądu Koleteńskieio. 

Ul. W olne wnioski. 
U prasza się o liczne i punktualne 

przybycie. 

Rejestracja robotników 
sezonowych. 

Niniejszem zawiadamia się, że w dn. 
19 do 31 grudnia r. b. odbe:dzie się reje
stracja robotników sezonowych, w godzi
nach od 2 do 6 p-o połudr:iu w sali O. K. 
Z. Z. (Narutowicza 50). 

Towarzysze! Wszyscy do rejestracji. 
Rejestrację prowadzi tow. Klimczak. 

Z proletarja<;kiem pozdrowieniem 
Przewodniczący Okręgu 

(-) St. Wojdan 
Sekretarz Okręgu 
(-) St. Kowalski 

Wspomnienie pośmiertne. 
Dnia 3. XII-27 r. zmarł na chorobę 

proletarjatu - gruźlicę, członek. P. J.» S. 
dz. "Lewej", nieodżałowany tow. Eugen
jusz Sar, przeżywszy zaledwie l.t 25, 
syn Józefa Sara, naleź,cego w 1907 roku 
do P. P. Su, który zginął na tak_ sam, 
chorobę w więzieniu sieradzkim, walcz_c 
za Niepodległość i Socjalizm. pozosta. 
wiaj,c żonę i troje ma oletnich dzieci. 
Matka, nad kołyską Eugenjusza, nuc,c 
pieśni o niedoli robotniczej, wychowała 
takiego socjalistę, jakim był tow. Sar 
Eugeujusz. 

Tow. Sar Eug. już podupadły na 
zdrowiu, brał czynny udział w życiu or
ganizacyjnem. Ostatnio przy wyborach 
do R. M. poświęcel cały swój wolny czas 
dla zwycięstwa socjalistycznego i jedy
Rem pragnieniem zmarłego było dożyć 
jeszcze zwycięstwa socjalistycznego przy 
wyborach do izb ustawodawczych. 

W zmarłym Part ja nasza straciła 
azczerego bojownika o wyzwolenie klasy 
robotniczej z pod ucisku kapitalisłycz-
nego. 

Czeać Jego pamięci tU 
Komitet P. P. S. dz. "Lewej-. 

= 
Z ŻYCIA PARTJI. 

3 

Dztelnlca ~611!'.na. 
Dnia 17 grudnia r, b, o go"~. 7 w. 

odbędzie aię maaówka dta członków 
i aympatykó·w, na któr, za"prasz . . 

Komitet. 
Dalelnica I...wa. 

W .obotę, dnia 11 grudnia 1911 r. 
o godz. 7 wiecz. cdbędzie. się masówka 
dl. członków i sympatyków P. P. S. Re A 

Eerat wygłoai tow. Gustawa Moskiewi
·czówna. 

O liczne 'i punktualne przybycie 
prosi. 

Komitet. 
W sobotę, dnia 1.l.Xll r. b. o godz. 

7.30 w lokalu dz. "Lewej" odbędzje się 
masówka dla członków i sympatyków. Re. 
ferat wygłosi towarzyszka Moskiewiczówna. 

Uprasza się o liczne i punktualne 
przybycie. . 

Dzielnica Zielona. . 
Zawiadamia się wszystkich człon. 

ków i sympatykow P. P. S. dz. "Zielonej", 
źe w niedzielę, dnia 18 grudnia r. b. o godz. 
lO-ej rano, odbędzie się masówka w lokalu 
przy ulicy Nowo-Targowej Nr. 31. 

Socjalistyczny zarząd 
Płocka. 

W dniu 7 grudnia nowa Rada Miej. 
sita Plo ck. wybrała Iwoje prezydjum 
i Magistrat. 

Prezesem Rady Miej,kiej 2.ostal tow. 
JaTczewski (P P. S.), wice-prezeaami
pp. Meyzner (N. P. R) i Altberg (Koło 
lydowakie). Sekretarzami-tow. Roykie
wiczowa (P.P.S.) i p. Kozielski (prawica). 

Na prezydenta miasta obrano tow. 
St. Zbroiynę (P.P.S.), na wice.prezyde.n
ta tow. Biedrzyckiego (P.P.S.), na ławni
ków tow. tow. W. KęmpczYDskiego (P. 
P. S.) i Bursztyna (Buod) oraz p. Gru
bowskiego (lista kupców i rzemieślników). 

Z życia T. U. R. 
Sprawozdanie ze zbiórki T. (J. R. 

Kwesta uliczna i w lokalach publicz
nych urz_dz:ona w dn. 4 bm. przez T~
warzystwo Uniwersytetu Robotniczelo, 
oddzial w Łodzi, dała: 

z kwesty ulicznej zł. 10.61 gr. 10 
w lokalach. 429 .. 00 

Razem zł. 1490 gr. 70 
wydatkowano zł. SIl Ifr. 10 

pozostało zł. 919 gr. -
Prezydjum Komitetu Zbiór!ci: 

Ze względu na wdność spraw, upra
su się wszY$lhich Tow. Tow. członków 
.. Lokatora" o bezwzględne i punktualne 
przybycie. 

Zarząd Okręgowego Związku Pra
cowników InstytuCji Użyteczności Publicz-
nti w P,Jlsce niniejszem zawiadamia Bac2,ność Koziny . 

G. Moslciewiczówna. 
S. Nowiński. 
A. Walczak. 

Łódź, dn. 15.XII 21. 
Kursy Esperanto. 

wszystkich robotników sezonowych, bez W niedzielę, dnia 18 grudnia r. b. 

W ślad zagranicy, gdzie klasa pracu
jąca posługuje się już oddawoa językiem 

względu na rodzaj i miejsce zatrudnienia, w lokalu dzielnicowym odbędzie się ogól. 
że w poniedziałek, dnia 19 grudnia r. b. De zebranie (mas ów ka) członków i sym
o godz. S-ej po połud. w sali O. K. patyków. 
Z. Z. (Narutowicla 50) odbędzie się Ogól-I Wzywamy do licznego przybycia. 

Koło Li~eracko-Dramatyczne 
T. U. R. 

Koło Literacko-Dramat"czne T.U.R. w Ło. 

L IE. 
Opierając się na Rozporz~dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 roku ,,0 regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięs~ l Jego 

przetworów, oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen" (Dz. U. R. P. N. 18 poz. 10 I), na Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo~politej z dnia 
31 sierpnia 1926 roku o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. N. 91 poz. 527 art. 8) oraz na Uchwale M~gistratu 
m. Ł~dzi z dnia 16 kwietnia 1926 roku - niniejszem podaję do wiadomości mieszkańcom m. Łodzi co następuje: 

Uchwałą Magistratu m. Łodzi N. 63 z dnia 16 grudnia 1927 roku zostały wyznaczone ceny maksymalne: 

na mięso wieprzowe i wyroby masarskie za l Kg. w d -etalu: 
J. wieprzowina 
2. wieprzowina bez dokładki 
3. schab i baleron 
4. słonina 
5. aadło 
6. s.lcuon 
7. kiełbasa krajana 
8. kiełbasa serdelowa 

zł. 2.80 9. pasztetowa 
3 60 10. serdelki 
3 60 11. podgarlana 
3.80 12. czarna 
3.80 13. kaszanka 
3.80 14. krakowska 
3.80 115. szynlce gotowana 
3.80 16. szynka surowa wędzona 

zł. 4.40 \17. szynka bez kości 
4.80 18. baleron gotowany 
2.40 19. baleron surowy 
2.40 20. boczek surowy wędzony 
1.40 21. boczek gotowany 
4.60 22. szmalec 
6.20 23 . siekane 
3.80 24. slonina paprykowana 

zł. 4.40 125. polędwica surowa wędzona zł. 6.60 
6.20 126. kiełbasa surowa do umowy 
~.~ 27. rolada zł. 4.60 
4:60 28. kiełbasa sucba 5.70 
4.40 29. salami 8.20 

do umowy 30. parówki 5.70 
500 

na :mięso wołowe, baranie i cielęce za l Kg. 
1. wołowina normalna I gat. 
2. ' .. .. II .. 
3. .. koszerna I .. 
4. .. • 11 
5. baraoina normalna 
6. .. koazerna 

w hurciea 

zł. 2.66 7. cielęcina 
.. 2.18 8 . 

3.32 .. 
" 
" 2.70 
.. 2.17 

" 
3.23 

normalna 

ko.zero. 

zł. 2.94 
2.94 

I. wołowina norm. l gat. 

2." " II .. 
3. koszerna I gat. 
4... • II 
5. baranina normalna 
6. koszerna 

w detalu: 

Zł. 3.00 I 7. cielęcina normalna 
.. 2 50 8. • koszeroa 
" 4.00 9. wołowina norm. l gat. bez 
.. 3.23 kości 

3.18 10. wołowina norm. 11 gat. 
.. 3.87 l J. polędwica wolowa 

d. 3.40 
.. 3.53 

" 3.50 
• 285 
.. 4.20 

W myśl zacytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów § 7 wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują ·na terenie m. J,.odzi od dnia 
następnego po ogłoszeniu. Zaznaczam, że zgodnie z § 10 i 11 wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów, winni żądania lub pobierania cen 
wyższych od wyznaczonych lub nieujawnienia tych cen w cennikach właściwych przedsiębiorstw handlowych, będą ukarani przez władzę administra
cyjną I instancji według art. 4 Rozporządzenia Prezy'denta Rzeczyposilolitej z dnia 31 sierpnia 1926 roku (Oz, U. R. P. Nr. 91 -z '1926 r. poz. 521) 
o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku - aresztem do 6 ty,odni, lub grzywną do 10.000 złot., O ile dany czyn nie ulega 
surowszemu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych. 

Lódt, dnia 11 grudnia 1921 roku. Wice-Prezydent m: Łodzi 

St. RAP ALSKI 



dzi zwołuje- pierwsze ególne zebranie wazystkich 
c.złQn~w i aympatyków na dzień 22 grudnia r, b. 
o godz. 8 wiecz. w lo ' alu T.U.R. u". Narutowicza 
Ni 50. 

W .. tęp dla członków T. U. R .• Or_an Młodz. 
T. U. R. i P. P. S. 

Na porz,dku dziennym aprawy bardzo wa-
inel 

Z życia młodzieży T. U. R. 
Koło 'im. Okrzei - Rokicińaka 54. 

w .obotę, dn. 17 grudnia r. b. o e 7 wiecz. 
tow. Polakowaki wyełoai dalszy ciąe odczytu p. n.: 
"Hiatorja Socjalizmu". 

Koło im. Zeromskiego-N.-Tar
gowa 31. 

w .obotę, dn. 17 grudnia r. b. o godz. 7.30 
wiecz. ,Zoatanie wygłoszony referat, pol,czony 
z dyskuaj,. 

Kolo imienia Narutowicza -
Rzgowaka 143 

W niedzielę, dnia 18 grudnia 1927 r. o g. lO 
rano tow. Walczak Adam wygłoai referat n. tem.: 
"Zwi,zki zawodowe w Polace". 

Koło im. S. Worcella-Juljusza28. 
w niedzielę, dnia 18 bm. o "odz. 11 rano 

tow. Jaater J. wy_łosi referat na tem.: "Położenie 
klaay robotniczej po wypadkach majowych'. 

Koło im. Waryńskiego- Letnia 1. 
W ni.~zielę, 18-go b. m. o godz. 4 po poło 

odbędzie aię Oeólne Zeltranie członków Kola 
przy udziale przedatawiciela Kom. Wyk. tow. No
wińalliego Stefana. 

Rejestracja. 
Komitet Wykonawczy Łódzkiej Organizacji 

Młodzieży T. U. R. przypomina członkom, iż 
z dniem 31 grudnia r. b. kończy aię rejeatracja. 

Legitymacje atarego typu członków, którzy 
do l atycznia 1928 r. nie zareje.truj, aię, zostan, 
unieważnione. 

Chór Robotniczy. 
Komitet Wykonawczy Łódzk. Org. Młodz. 

• 

T. U. R. zawiadamia, iż w każd, irodę od godz. 
7 wiecz. odbywaj, aię lekcje Chóru w lokalu Zw. 
Prac. Kaay Chorych, Piotrkowska 73 (lewa oficy
na, 11 wejście - IV piętro). Zapisy a, jeazcze 
przyjmowane. 

Koło im. G. Daniłowakiego- Alek
aandrowaka 39. 

w pon ' edziałek, dnia 19 grudnia r. b. o g. 
7 wiecz. odbędzie aię Ogólne Zebranie członków 
Koła przy udziale przedatawiciela Kom. Wyk. 
tow. Skałeckiego Henryka. 

Kalendarze na rok 1928. 
Spółdzielnia Łódzkiej Organizacji Młodzi~ży 

T. U. R. "Turowiec" posiada na akładzie: Kalen
darze Młodeeo Robotnika (kieszonkowe w cenie 
60 groszy .ztuka, oraz wydawnictwa .. Pobudki" 
w cenie 3 zł. aztuka. 

Towarzysze I zaopatrujcie aię w kai,żki, 
druki, koszulki organizacyjne, I: oatjumy aportowe. 

Spółdzielnia "Turowiec" czynna jeat we 
wtorki, czwartki i pi,tki od 7-9 wiecz., ul. Naru
towicza 50 (front, I piętro-oprawa strona). 

TEATR MIEJSKI. 
" Wyzwolenie CI • 

Piątek wieczór: baśń - chińska .. Kre
dowe Koło" z Lubieńskl\ w tytułowej 
roli. 

Sobota po południu, dla młodzieży 
szkolnej idzie .. Wyzwolenie- z udziałem 
gościa JuljuszlI Osterwy w głównej roli. 

Sobota wieczór: .. Peer Gynt" z u
działem Woskowskiego w tytułowej roli. 

Niedziela po pot "Kredowe Koło" 
z udziałem Lubieńskiej w tytułowej roli. 

Niedziela wiecror .. Wyzwolenie" z 
udziałem Ilościa Juljusza Ostuny w ty-
tułowej roli. • 

W poniedziałek wieczór przedsta. 
wienie po cenach naj niższych "w.yzwo
lenie" dla Związków Zawodowych. 

TEATR P.OPULARNY. 
Codziennie przedstawienia dramatu 

Reymontowskiego w 4 aktach (6 obra
zach) .Chłopi", cie8tl\cego się niebywa
lem powodzeniem. W popisowych ' ro-' 
lach występują: Bronow ska, Mad,,)iński' 
Szafrański, Wernisó wna i inni. 

TEA TR w SALI GAJERA. 
W piątek . sobotę wieczorem, nie 

dLielę po południu i wieczorem ostatnie 
przedstawionia cieszącej się nadzwyczaj
nem powodzeniem operetki .. Gri.G ri". 

TEATR KAMERALNY. 
Ostatnie wyatępy Adwentowicza. 
Piątek wieczór: "Sanata Kreutze

rowska M z udziałem Adwentowicza w 
tytułowej roli. 

Sobota po pol. Sonata Kreutzerow
ska" z udziałem gościa Karola Adwen
towicza w tytułowej roli. 

Sobota wieczór .. Fura Słomy " . 
Niedziela po poł. ostatni występ K. 

Adwentowicza w Sonacie Kreutzerow
.kiej. 

Niedziela wieczór: .. Fura Słomy". 

TEATR "GONG". 
Szóste uderzenie .. Gongu" - nowa 

wielka rewja w 12 aktach p. t. "Szkoła 
pocałunków" cieszy się zasłużonem po
wodzeniem, a szczególnie" Wilk morski" 
z udziałem Heleny Orlikówny i Cz. Sko
nec.znego, "Ploteczki łódzkie w wykona
niu Runomeckiej, . Dubla do rogu" w 
wykonaniu Sielańskiego i Skoniecznego. 

Nadzwyczajnym powodzeniem cie· 
szą się występy miluśkiego gościa Janiny 

Madziarówny, kt ó ra zawojowała łódzką 
~blicznpść. 

Kalendarzyk "Młodego Robotnika". 
Wyszedł z druku Kalendarzyk .. Mło

dego Robotnika" na rok 1928, wydany 
.tara nie m Komitetu Centralnego Organ. 
Młodz. T. U. R. Kalendarzyk zawiera 
obszerny dzial wiadomości o Polsce, o 
ustroju Państwa Polskiego, o Związkach 
Zawodowych i Partja ch politycznych. 
Wiadomości z życia Organizacji Turowej, 
dział o o chronie pracy Młodego Robotni
ka - dopełniają boga tej treaci. Cena 
50 gr. Przy większych zamówieniach u
dziel~my 10 proc. rabatu. 

Zamówienia należy kierować do Ko
mitetu Centralnego Org. Młodz T. U. R. 
Warszawa, Warecka .7 .. 
Robotnicy, popierajcie 

swojego "Łodzianina" 

ł
·~1 Za gotó_kę i na rat,... r liil 

Pracownio wykwintnego obuwiu 
damsKiego. męsKiego i dzied"nego 

18ole~ława Antonowini 
I

b.pracownik pierwlzorzędno firm w Warszawie i w Łodzi 

Obecnie otworzył własną pracownię 
w Ł o d z i. Przejazd ul. Nr. 24 

Dla tow. tow. uatępatwo. 
~~C=(l~(+-@ fHi~~~1łI _........................ c · ....................... -

• D · · d · hl = aS'1 n o = Rrcyfilm burzliwych przeżyć śród I I ZIŚ I ni następnyc . .. • zabawy szału i szampańskich uniesień • 
• • •••••••.••••••••• ,. • wielkiego świata. 

I " W P L O I\lrient-E~r!s~ Z y • I " 
I• Rolę światowej damy, czerpiącej hojnie z krynicy LIL DAGOVER 

życia gra urocza, nieporównana, pełna czaru 

• ..,Prz~z mał, atacyjkę Orle ot flpres'" ... Ku dalekim. n~e1na.nym Orient Express" :,.J~~ ~ajaJt1 len o .z~~ę"~iu. Dr' lent (xpresl" ... Loa u.mie.cha aię raz w ~yci~. Orient Express" 
pędzI w be1kreay - " • roz&"azom unoal mysI - " ffilłosCI I cudach podrozy Jest" raz Jeden zatrzymuJe 81ę " I Czar pryaka. nadchodzi dzień powszedni i leci w dal •• Orie_n_t-:-E~x_p_r_e_.-:.:-._' __ :-:-________________ _ 

• Ilustracja muzyczna w wyBonaniu orBlestry symfoniczne' pod dyr. p. Leona Kantora. . 

• Początek przedstawień 4.30. .. " " " W sobotę i niedzielę początek o godz. 11/; pa południu. ' 

1,-----------------------------------------------------.i Od godz. r/2 do 3 p. p. wszystkie miejsca 0.50 gr. i l złoty. 
II ............ . 

Kasa Chorych m. Lodzi 
W celu zakończenia prac, związanych z przygotowaniem bilansu za rok 1927 

Kasa Chorych m. Lodzi 
wzywa niaiejszem wszystkie te firmy i przedsiębiorstwa, znajdujące się ne tere
nie Łodzi oraz w miastach: Zgierzu, Konstantynowie, Aleksandrowie i Rudzie
Pabjanickiej, które wpłacają potrącone na rzecz Kasy składki na podstawie 
sporzl\dzanych we własnym zakresie wy kazów, do sKładania tych wyKazów w Wy
.dziale Wpłat Ubezpieczeniowych Kasy, "l. WólczańsKa Nr. 225, w terminie ostatecznym do dnia 
10 stycznia 1928 roK", 

Wykazy winny obejmować kwoty składek, potrąconych r<i>botnikom i pra
cownikom od czasoKres", za JaKi złożony został ostatni wyKaz, do dnia 25 gr"dnia włącznie. 
który to dzień stanowi końcowy i ostatni okres tygodniowy roku bieżącego 1927. 

. Uprzedza si •• ii firmy i przedsiębiorstwa, Które wspomniane wyżej wyKazy złożą lub 
nadeślą po "pł,wie oznaczonego termin", bez względu na ilość zatrudnianych robotniKów. za
liczone zostaną do szeregu firm. otrzym"jących list, płatnicze sporządzane przez Kasę na pod
stawie nads,łan,ch co miesiąc ind,widualnych zawiadomień o zmianie zarobKów. 

Kasa Chor7ch m. Lodzi. 
Łódż. dnia 14 grudnia 1927 roku. 

I-------------I····· .. ···~······· I Tow. Tow. Pralinki. Karmelki czeBoladowe, 

iadajcie i kUDUJ·cie I I owocowe i !,adziewane. Landryny. 
Irysy. BlszBopty w paczkach, 

r~]~~f;-~' uDPil;~;r~ A 
w Lodzi. ul. Zgiersha 24. Tel. 22-41. 

Cenv hurtowe w obu CukiernIach: 1---IIBiIaI-.a--1 
Ną nadchodzące święta poleca 

Zgler.ka 24 
i filja ZgiersKa 29 róg BalucKiego R,nKa. I O Z d O b y C h O i n k o we ł ••••••••••••••••• _--~~~~==~--

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
• Magistrat m. Łodzi Wydział gospodarczy ogłasza konkurs • = na zwózkę opału dla instytucyj miejskich. Bliższych informacyj = 
• udziela Oddział Zaopatrywania, Plac Wolności 14. pokój 36. • 
• Termin składania ofert do dnia 20 grudnia r. b. • 

• • • Łódź, dnia 12 grudnia 1927 roku. • 

• • ••••••••••••• •• Ia ••• a ••••••••••• 

• • • • • • • • • • • 

Bacznośc' Lokatorzy' w nie«zieJę. d. 18. gru.dnial927 r: o g. 10 rano 
• odbędZIe SIę dalszy CI,r 

DOROCZNEGO OGÓLNEGO ZEBRANIA Członków T ewa "Lokator" 
w lok.lu Zwi'łzku Zaw Handlowców Polskich, ul. Piotrkowska 108 

z naatępuj,cym porz,dkiem dzieQnym: 
6 Sprawa wyłł\czenia p. H. BITNERA z liczby członków T-wa . LOKATOR". 7. Wyb6f 

4·ch członków Zarzł\du. 8. Wyb6r 3-ch członków Komisji Rewizyjnej. 
UWAGA: Gdyby zebranie ,Z braku quorum nie odbyło się w pierwazym terminie o 

eodz. lO-ej rano, to bltz względu na ilość obecnych odbędzie ait; w dru
gim terminie tegoż dnia o god~. U-ej rano. 

WSTĘP na zebranie majł\ tylko członkowie Tow. "LOKATOR", po.iadaj,cy dowód 
opłaconej akładki członkowskiej. 

Proaimy o przedstawienie odnośnego O liczne przybycie uprU:l:a 
kwitu członkowakiego przy wejłciu. Zarz,d Tow. "LoKator" Łódź. ul. PiotrkowakA 107. 

• • • 
I • • ,I I 

,-~~-, .................... ' ........ "" ...... ,""" .. '----'\ 
l Na sWlela J!!!!!I..!!!!!!!!l Na świela J 

III ~e=, orzechy, bakalje, wina, miody,~:- III 
koniaki i t. p. towary w wielkim wyborze po 

cenach naj niższych poleca firma 

S JAWORSKI PIOTRKOWSKA 64 
• =TELEFON 43-76= 

Maj,c na uWlldze jak najdokład iejsz, i szybk, obsługę Sza
nownej Klijenteli, proaimy o możliwie wcze'niejaze ullzielanie 

łaakawych zalJlowień. 

UwagaUl Znakomite wina krajowe od 2 zł. butelka. li 
Na świeta 

OBWIESZCZENIE. 
Magiatrat m. Łodzi podaje niniejszem do wiadomości że imienne listy 

płatników podatku ~d dochodu na rok 1927, nadesłane prze~ I. II, III, IV, VI, 
VII. Vlll, I~, X, XI I ~II . Urzl\d Skarbowy w Łodzi wyłożone są do publicznego 
wgl.ądu w biurze WydZiału Podatkowego (Pl. Wolności Nr. 2, pokój Nr. 12) w 
~y~1 . art 66 u.t~wy o p.odatlcu dochodowym - na przeciąg 4 tygodni od dnia 
DlDlejSzego obwleszczema. 

Powyższe listy mogl\ osoby zainteresowane w wymienionem wyżej biurze 
przegll\dać codziennie w godzinach od 9-ej rano do IZ-ej w południe. 

Łódź, dnia 14 grudnia 1927 roku. 

Przewodniczllcy Wydziału Podatlc.oweao: 
(-) L. KUK . 

Magistrat m. Łodzi 
Prezydent: (-) B. ZiemięcBi. 
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SPLENDID Wnaniały, pełen oUniewaiO[J[b pomnłów film Dziś i dni następnych! 
Narutowicza ~. 

oJ. Miasto t LunaparKu zainscenizowano wspaniałą, pełnll 
· h na tle naturalnych delloracJl nowoczesnego 

U C·I e c oUnlewaJących efeKt6w aKcję, obfttujllcllsze
reg dosKonałych, or)'ginalnie przeprowadzo

nych pomysłów reżysersKich. 

W rolach głównych znakomici artyści: Posągowy Paweł Richter, urocza Claire Romer 
Oszalamialuy przePYth wystawyl fUm o niebywałym nakładzie środkiw techn. I dekoracyjnychi 6enialorlnwencla realizatoral ~enS8[ylne ł niebywale oryginalne podlot!1 nainowomialelllJ Lunaparki 
Ilustracja muzyczna pod batutą A. Czudnowskiego. PocząteK o godz. 4.30 po poło • W sohoty i niedziele od godz. 1.30 na pierwszy seans ceny wszystKi~h miejsc 50 gr. i I zł • 
........ 1 .... 1 ....................................................................................................................... ... 

\ III 
\GONG I 
t~11 wiolIla klullea!11 ~ 

"LUNA" 

I 

Dziś i dni następnych! - Pożegnalne występy: 
------------~~~----------~ 

Janiny Madliarówny. Heleny Olli~ówny i Benedykta Hertza 

'

rouram 
Nr.6 

p. t. Szkoła Pocałunków 
U" • Bolcio KamińsKi, S. LasKowslJi, S. SielańsKi i Cz. Slonieczny, oraz zespół Dr. Pletraszka, W. Jastrzębca i A. Włuta. - Muzyka: T. 5nie-U".,·,al b'lorą' Wł. JasKówna, J. Pladziarówna, J. OrliKówna, B. RunowiecKa, B. Bertz, II Wielk. przegląd w 12 częściach pióra Nela, B. Hertza, Starakiego, 

___ ---'o.. baletowy zprimabaleriną I. Soho1tówną i baletm. Eug. Wojnarem na czele. tyńskiego. Hoffmana. H088ona, Waru, br. Goldów i S. Kataezk" 

Reżyserowali: W Jastrzębiec i Cz. Skonieczny. 'Il' Kier. liter.: Jerzy Nel. .., Kier. muz.: .Tadeu..z Sygietyński. 
Baletmistrz: Eug. Wojnar. Dekoracje: art. maI. S. Frasiaka. 

l) Teorja pocałunku, 2) Benedykt Hertz (utyry). 3) Ploteczki łódzkie. 4) New. York Times. 5) Wilk morski.. 6) Chodź panI 7) Dubla do rogu. 
8) Szkoła pocałunków. 9) Bolcio Kamiński. 10) Flirt na drapaczu nieba. II) Janina Madziarówna. 12)· Krótkie czy długie? 

Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 745 i 10 wiecz. W soboty, niedz. i święta 3 przedstawienia o godz. 5:45. 7,45 i 10 wiecz. 

Kino Spółdzielni 
Pracowników Państwowych 

~ 
~ 
~ 

~ 
................................................ 
Dromat z żucia zakulisowego 

PODKASANEJ MUZY 
pod t,..tułem: 

Od wtorku 13-go' grudnia do poniedziałku wł. 

"SZANSONISTKI" ul. Sienkiewicza Nr. 40. ................................................ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Y .......... 'YT'YY'Y'Y'Y'Y ...... 'Y'Y'Y ... 'Y .. 'Y'YT'Y'Y... VI rolach głównych: Anni Ondra, Hanni Weisse Karol Lamacz. 
400ns l Następny program! Ił P R O R U KULI Cy ,I. ..···~···C·;;::k~:~:··:~~~ ::ki~h·S~6;d~·i·;i~i·k~:~;:;~j·~ ·: .. ~i;~:~·;h .. bii:~6~ ·d~··ki~:·(;;6~~·:·;ł:~;~:··~;:d;i~~i·i·~·~·i~;;:·;~··;k;::·k:~·~:ł:········ .. ----------------------_.------------------------_.----------~------------._-----------M' j li' III DEKABRYS' CI (SPISKOW CY I I. Ohraz morsKiego wyhrzeża. 2. Kształtowanie się wybrzeża. 3 l e s l w SKały na morzu. 4. Jezioro leśne i jego mieszKańcy. 5. W górsKim 

CARSKIEJ ROSJI). lesie. 6. Nocna wycieczKa w góry. 7. Na szczycie olhrzyma gór. 8. Kinematograf Oświatowy I I Dramat w 12 aktach pł/l. powieści MEREŻKOWSKlEGO. • Plagi Krajów Kultury •• 9. Niehezpieczna wyprawa. 10. Dziwni 
Nad program: Marszałek Piłsudski W' Genewie. mieszKańcy morza. II. Zycie w ·morzu. 12. Połów Krahów. ' 

d R K (' R k' .. k' ') II I Nad program. MoROWA POSADA. WO nI' yne rog o Icms leJ Początek seansów dla dorosłych codz. o g. 18, 20 i 22. Początek seansów dla młodzieży codz. o g. 14 i 16. 
ł Ceny miejsc dla dorosłych; I - 70, 2 - 60 3 - 30 gr. Ceny miejsc dla młodzieży; I - 25. 2 - 20 3 - 10 gr. ................... ----------------... -----------------

OBWIESZCZENIE. 
Magistrat m. Lodzi na zasadzie art. 122 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. O. R. P. Nr. 58 

z r. 1925) wzywa poniżej wymienionych płatników do zgłoszenia się W CIĄGU DNI 14 od daty niniejszego obwiesz. 
czel1ia do biura W,działu Podatkowego (PI. Wolności N! 2, pokój N! f) po odbiór nadesłanych przez II Urząd Skar. 
bowy w Lodzi nakazów płatniczych na wspomnian wyżej podatek na rok 1927; 

- . -)owlcz Chawę. 
zykowicz Surę Rywh. 
Iciana Bajrysza, 
ugarta Jakuba, 
urna AJzyka, 
aitsztajna Ajzyka. 

r. Blumenfelda J., 
8. Blumenfrucht Esterę, 
9. Biedermarra SzeilOdle. 

10. Biederman Izaaka, 
11. Blachmana Pmku5a. 
12. Blum frajilldlę, 

13. Berkowicza Perlę, 
14. -Bronsztain Zlatę. 

15. Baum Rywkę, 
16. Biegelaizena, 
17. Bude Icka, 
18. Bornsztaina Rafała. 
19. Cieplak Józefę, 

20. Czaryskiego loka. 
21. ChaJduka Izraela, 
22. Cyniak Stanisławę, 
21. Cwajghafta Jonasa, 
24. Cukierman Zalwela, 
25. Ciołka Hersza, 
26. Che'chowicza Bt'liiamina, 
27. Cebulskiego franciszka, 
28. Czerwińskiego Benedykta, 
29. Cymera Molżeśza, 
aG. Dymanta Isera, 
31. Dutkiewicza M.oczka, 
32, Dobrzyńskiego Sz.merela, 
33. Dawidowicza Icka Dawida, 
34. Ehrenfried Rozię, 
35. Erlicha Chila, 
36. Pe\dmana Abrama Bera, 
37. fruchgarten R.omę, 
38. fuksa Altera, 
39. Piszmana Chila, 

40. fuksa J 6zefa, 
41. frenkla Abrama. 
42. faigitmana Szm1l1a, 
43. frydman Oeela, 
44. ferenbach Prywę. 
45. Gebert Chaię, 
46. Grynberg Dwolrę, 
47. Gelbartow!cz Kiwę, 
48. Grzewińskiego Józefa, 
49. Gradon Hindę. 
50. Goldsztajn Lalzera, 
51. Grynbaurna Abrama, 
52. Gold5z.taJna Jankla, 
53. Golomba Henocha, 
54. Goldsztain Paidę. 
55. Guterman Surę, 
56. Orynwalda Józefa, 
57. Glinkc>wską Janlil1ę. 
58. Hillera feliksa, 
59. Hofenberg Goldę, 
60. Herca Chaskla, 
61. Heyrnana Henryka-
62. Hamera Joska, 
63. Hebera Abram't. 
64. tlarmac Surę, 
65. tlamera Izraela, 
66. Herszenberga Menachem. 
67. Halberga Szlamę, 
68. Joaba Benjamina, 
69. Jakubowicza Arona, 
70. Jagodzińskiego Alfonsa, 
1\. "K.\()l><l Bronisła wa, 
72. Krela Laizera, Szyję, 
73. Krigera Jakuba, 
74. Kohna M. Sz., 
75. Ko~alskiego Zygmunta, 
76. Kl!ngballa lcka, 
77. Kleinmana Nusena, 
78. Klucz:kowskiego Moszka, 

79. Kaufmana Izraela, 
80. Kalisza LaJba, 
81. Kaca Jochweta, 
82. Kraj Esterę, 
83. KoleIwę Stani'ilawa, 
84. Kirsznera Borucha, 
85. Klubskiego Moszka. 
86. Koplowlcz Ruchlę, 
87. Kaufman RaJzlę. 
88. Kaufmana Jude, 
89. Kogon Chaję, 

90. Kamińskiego Boleslawa, 
91. Lichtensztajna N., 
92. Lewina . Anamę, 
93. Lubicktego Rywena. 
94. Libermana L. Sz., 
95. Lewkowicza Chaima, 
96. Lichtenberg Surę, 

97 .. Landau Hersza, tlenocha, 
98. Lipszyca Aj zyka , 
99. Lustigą Jakuba, 

100. Lewkowicz Balle, 
101. Metala Mojżesza, 
102. Milsztalna Moszka, 
103. Markowskiego Abrarna. 
104. Mazurowską Marjannę, 
105. Madalińskiego J., 
106. Manela Rywkę, 
107. Międzyński Grolnem, 
108. Minca LaJba, 
109. Markiel Reginę, 
110. Menzona Henocqa, 
111. Malca Jana, 
112. Munka Józefa, 
113. Margolisa Icka, ' 

114. Mandla Chila. 
115. M-andla Chila, 
116. Motyła faJwla , 
117. Michalowtcza CbaJma. 

.. 
118. Nasieiskiego r .. 
119. Neuhaus Rywki SS-rów, 
lli). Orenbucha Dawida. 
121. Orenbacha Ch. R,. 
122. Piszyca D., 
123. Pluszena Chaima. 
124. Pla-cka Józefa, 
125. Podgórskiego Romana, 
126. Pacewlcza Józefa, 
127. Pilickiego Szulka, 
128. Plude~ika Eliasza, 
129. Pluzner Elę, 

130. Prysukiera Dawida, 
131. Reszczyńską Stefanjo. 
132. Rotenberga Lajba, 
133. Rozencwajga Szlamę, 

134. Rochbergą Lipmana, 
135. Rosmana S zrnule , 
136. Reila Lajba, 
137. Rotkopfa Jakuba, 
138. RotsztaJna J. M., 
139. Hechta Harrego, 
140. Russaka Salomona, 
141. Rotenberga ZaJmana; 
142. Rodala Moslika, LaJ.ba, 
143. Senderowicza Ja.kuba, 
144. Strzyżewskiego Mordkę, 
145. Szwarcbarda Chaweta, 
146. Szymańskiego franciszka:, 
147. Sz.pilmana EIJasza, 
148. 'Szwertnera Ottona. 
149. Sendowskiego Sz .• 
150. Stępnia Kazimierza. 
151. Szulca Hersza, 
152. Szlessera Chaima, 
153. Sieradzką Dwojrę. 
154. Szenfeld Klare, 
155. Szattan Szyje. 
156. Sztraucha Abrama, 

157. Szyd,lowskiego Lalbusia, 
1.58. Szwarca Szmula. 
159: Sz.lezyngera NafbJego, 
160. Szmulewic.z Surę. 
161. Gertlera SzaindJę. 

162. Sad SzprinCę, 
163. Szlaclttermana Szalę, 
,164. Stańczyka Jana, 
165. Szlezyngera Mordkę, 
166. Szterenberga Mojżesza, LaJba, 
·167. ?tomnickiego LaJzera, 
168. Tiehle Jerzego. 
169. Tandetnika Syrnche, 

; J 

170. Tyszberowlcza Szlamę, Jakuba, 
171. Taltelbauma Jaska, 
In. Tebusla Alfonsa. 
173. Trębacza Stan;slawa, 
174. Wo:tniakowskiego J., 
175. Warenbluma Min<Uę, 
176. Wajnryt,tera Izraela, 

I i.· 

177. Wyrny,glo'wskiego Stanlslawa, 
178. Wasilewską EugenJe, 
179. Walc Idę, 
180. Walnberga Ustera. 
181. Waldfogla Moszka. 
182. Wajl1ryba Małę, 

183. Zonabenda Wolfa. 
184. Zylbermana P., 
185. Zylber Ceslę, 
186. Zajdnera Ch. J., 
187. Ziliberberga fiszIa. 
188. ZeJwera Jakuba Joska, 
189. Zelwera Chahńa, 
190. Zelmanowicza Suchera, 
191. Zylbersztalna Moiżesza, 
192. Zerkowicza Icka, 
193. Zakrzewskiego Wladyslawa, 
194. Zylberinga Mendla, 
195. Zimnego AntonJego. 

Nieodebrane W powyższym terminie nakazy -:- w myśl powołanej ustawy o państwowym podatku dochodo. 
wym - zwrócone zostaną II Urzędowi Skarbowemu w Lodzi z tem, że doręczenie tych dokumentó. uważać si, 
będzie za .. sku\ecznione. 

L6dź, dnia 16 grudnia .927 roku. 

Magistrat m. Łodzi. 
PrzeWOdniczący Wydziału Podatkowego: 

(-) L. Kuk.· 
Prezydent: 
(-) B. Ziemięcki • 

... 
Cen" ogłoszeń MieJscowe: Drobne: za wyraz 5 .roszy (najmniej 50 grony). Dl. ponukujących pracy i o zagubionych dokumentach za wyraz 5 grony. Zwyczajne: Z. I milimetl 
y ogłoszeń "alety rozumieć jednoł.mowe 15 groszy (atr. 8 łam.), komunihty. nelcroJogi i w telc.ieie przed kroniką po 35 groszy (.trona 4-łamowa) Zamiejscowe o 50 procent i zagraniczne 

'''.raz wysokości I milimetra o 100 procent drożei. ===========. ================== 
-R~e-:d-a':"'k-to-r-od~p-o-W-l~· e-:d:-z~i.":'ln-y-:-:A:-;l~. ~N~o-w-.-:k~o-W~8ki~·-. ----::D~·r-u':"k-:l:-.-:K~ .• ~B-a ... r.-n-o-w-.-:k~i-ei-o-w-Ł~o ... d-Zł-o }-:P~i-o-tr-:k-o-w-.-:k-.~ł O ... 9 .... ----W-y-d-.-w-c-.-~-Ł-óch--k-i-O-. -K-.-R-. -P-o -P-.-S-. -

• 

• 
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PRZYMUSOWE L YT CJE 
Magistrat m. Lodzi -- "'ydział Podatkowy. :"illiejszym podaje do wiadomości, że w dniu 28 gt'utłnia Hjt7 r miętlzygodz. 9-tą 
raiło a 4-tą po południu odbędą się licytac.je przymusowe ruchomolici u niżej wymienionych osób za niewplacone podatki: 

l. Bechler N., Nowomiejska 4, 2 gra
mofony. 

2. Boms N., Pomors.ka 49, sza,fa. 
3. Chrzanowicz P., Pl. Wolności 7. 

meble. 
4. Frenkiel D., Gdańska 28, kredens. 
5. Draiman I. PL Wolnoś::i 6, towary 

galanteryjne. 
6. Gothainer M.. No\\ omiejska Zb, 

meble. 
7. Geyer B-cia, Zgierska 96, kredens. 
8. Gruszczyński W.. Młynarska .30, 

meble. 
9. Hendelsman J., Nowomiejska 9. S 

stoli'ków. 
10. Horn Sz., Młynarska 5, szafa. 
11. Izakowlcz L., Konstantynowska 35. 

słodycze. 

12. KleioIler J., Nowomieiska 12, 100 
zamków do drzwi. 

13. Keiserblecbt L., ZgIerska 69, rua
. szyna do pisania. 

14. Krakowski 1.. Zgierska 73, maszyna 
do szycia. 

15. Karsch T. Zgierska 104, 100 klg. 
skóry. 

16. Landner N .. SI. Rynek 2, 1 szt. to
waru. 

'(7. Putersz.nit i Lewkowicz, Bazarna 6, 
3 mtr. desek 

18. Rozman J.. Konstan-tynowska 33, 
meble. 

19. Rubinowicz B., Aleksandrowska 
101, meble. 

20. Rusz.ecki i Koprowski. PI Wolności 

9, 8 ·szt. skór. 
21. Skorasiński l.. Gdańska 11. szafa. 
22. Szejnrok M., Konstantynowska 98, 

kasa. 
23. Szafran Sz., Nowomiejska 4. skóra. 
24. Spodenkiewicz A., Szkolna 12, ze

gar, 
25. Sochaczewsk: H.. Aleksandrowska 

lOB, meble. 
26. Włodarski P" Piotrkowska ) 13. me 

ble. 
27. WitemskI W., Południowa 13, bufet 
28. Ziege M., Magistracka 20, kasa 0-

gniotrwala. 
29. Zylberblat H., MateJki 3-5. urządze· 

nie fabrykI. 
30. Akerman R, Pl. Wolności 11. 300 

but. wódki. 
31. Antygnes H., ' Brzezińska 18, meble. 
32. Ajzen A., Zachodnia 16, meble. 
33. Adler M., Zgierska 34. maszynka 

do mięsa, \lI·aga. bufe!. 
34. Altwaser A., Fra[1ciszkańska 13, 

meble. 
35. Adler M., Żeromskiego 9, meble. 
36. Aronowlcz M.. Wolborska 3;:', 

biurko. 
37. Altman D., St. P.ynek l. IJlaterja[y 
piśmienne. 

38. Aronowkz B., Wolborska 33, mebie 
39. Adamski F., Marys:ńska 12 meble 
"O. Baum O., S.vkolna 7, meble. 
41. Borowski M., Aleksaoorowska 6, 

meble. 
42. Buchen E.. t.agiewnicka 23, 100 

mtr. towaru. 
43. Blicblau D., Łagiewnicka 13, meble 
44. Brand L, Brzezińska 90, urządze

nie sklepu. 
45. Bronowskl M.; AJeksandro\\'ska 70. 

urządzenie sklepu. 

46. Borzykowski J., Brzezińska 19, ze-
gar. 

47. Blady V., Mły-uarska 30, szafa. 
48. Brajtsztain I., Wschodnia n, meble 
49. Słat A., AleksandrYiska 29, meble. 
50. Berliński 1., Wschodnia 14. meble. 
51. Berek L, Północna ]8, szafa. 
52. Bornsztainowa Ch., Aleksand! yjska 

18, szafa, maszyna do szycia. 
53. Biederman Sz., Drewnowska 22. 

biurko. 

54. Borowska S., Aleksandrowska 6, 
farby. 

55. Berman I.. Północna 25, 2 szafy. 
56. Blisko Ch., Wschodnia 9, meble. 
57. Brandt K., Zgierska 98. 6 kuchenek. 
58. Brzękowski F., Piwna 23, szafa. 
59. Cahn G .. Ogrodowa 12, kredens. 
60. Chrzanowicz P., Pl. WoloIlości 7, 

meble, samowar, 

61. Dlugacz L, Zachodnia 31, tremo. 

62. Drygała W., N. Sikawska 20, szafa 

63. Dlutkiewicz St., Franciszkańska 
50-52, kredens. 

64. Dancygier M.. Bałucki Rynek 11, 
2 szafy. 

65. Działoszyński Z., Aleksandryjska 8, 
meble. ' 

66. DraJhorn T., Jakuba 6, meble. 
. 67. e~ele W., Pomorska 94, 150 kl,. 

mięsa. 

łi~ r.nlr~: S. /3. lcz:ń,b 4 papierr,sy, 
IJrkiestroll. 

69. Fuks D., Kielma 22, maszyna do J40. Langer B., Pólnocna 26, maszyna 213. Ułański f.. Brzezińska 40 meble. 
szycia. do szycia. fortepian. l 

70. Frydman' E .. Łagiewnicka 9, meble 141. Lajbowi.cz S., Aleksandrowska 8, 214. Wajs L., Lutomierska 14, szafa. \ 
71. Frydman . J., Półnoona 14, szafa. szafa. 215. Wachtel S .. Łagiewnicka 9, meble. ! 
72. Filipowicz L, Aleksandryjska 13, 142. Leibowicz Sz .. Aleksandrowska 22, 216. WLewióra A .. Bazarna l, meble I 

meble. 2 szafy 217. Wesołowski A., Piwna 25, meble .. 
73. Frajer L., W!;chodnia Z. meble. 143. Lubochińsk. A., Wolborska 28, kre- 218. Wladman L, Podrzeczna 15, meble. 
74. Federman R, Wolbo-ska 24, mebl·~ dens, patefon. 219. WiJcZJkowski H .. Młynarska 34, me 
75. FrogeI A .. St. Rynek 8, meble 144. Lubliner SZ.,Aleksandrowska 11, 2 ble. 
76. Fraidenra}ch H.. Wolborska 18, szafy. 220. Wierzchowski L.. Zawiszy 42, me-

meble. 145. Laizerowicz N., St. Rynek 5, me- ble, maszyna do szycia. 
i7. Feder T., Zgierśka 4, szafa. ble, zegar. 221. Waldberg Sz .. Zgierska 32, meble. 
78. Fajn L, Aleksandrowska 26, kasa 146. Lewkowicl P., Drewnowska 11, 222. Waisman A., Północna 14, meble. 

ogniotrwała, maszyna do pIsania, meble. 223. Wakswaser A.. Wschodnia 26, 5 
pra:;a biur..owa, 3 beczki gumy. 147." Maierczyk J., Pół!locna 18, pianino szt. gęsi. 

79. f'lakowicz L, Aleksandrowska 12, 148. Markiewi.cz S., Brzezińska 42, me 224. Widawski J., Podrzeczna 31. kre-
towar w sklepie. ble, waga dens. 

BO. Fuks S., Zgierska 52, meble. 149. Majerowicz M., Zgierska 74, szafa 225. Waisberg N., Zgierska 40, 8 sto-
81. Faiwisz L, Brzezińska 7. meble. 150. MydJa~: .. C., Wolborska 36, meble. lików. 
82. Gutter S .. Północna 6. meble, li- 151. Mydlarz G., Wolborska 36, meble 226. Wainsztain S., Zawadzka 28, meble 

kiery, wódki. 152. M\!ooelson Ch., Północna 15, urZą- 227. Wainberg M. Południowa 5, u-
BJ. Orynbaum N., Kościelna 3. meble. jteme sklepu. rządzenie sklepu . 
84. Gorzkiewi~z Z., Franciszkańska 4!f, 1$3. Mais H., Połudilliowa 18, meble. 228. ~ajnberg L, Wschodnia 16. meble. 

43. Lichtensztajn l., Pcłudniowa 20, 
meble. 

44. Lewiński M .. Pictrkowska 83, kre-
dens. 

45. Lichtensztain B, Piramowicza 9, 
kredens. 

46. Lipski, S., Przejazd 30, meble. 
47. UpszyC M .. Piotrkowska 87, szafa. 
48. Lipszyc A., Piotrkowska 37, 2 

biurka. 
49. Lasman F., Zielony Rynek 6, 10 ku 

bełków. 

50. Łukin' C. Żeromskiego 37. meble. 
31. Maty~ K., Żeromskiego 33. meble 
52. Mihle O., Przejazd 20, kredens. 
53. Młynarski , J., Przejazd 30, meble. 
54. Mendels-olJ r.. Skwerowa 7, zegar. 
55. Matys K., Żeromskiego 33, meble 
56. Malcer i Wlodarski. Zeromskiego 

50, wóz. 
57. Ostro .v s Iti A., P,otrkowska 55, biur 

.ka, zeszyty, bufe!y. 
58. Perle H.. Piotrkowska 14, książki. 

2 szafy. 154. Moszkowicz L.. Łagiewnicka 38, 229. Widawski D ., Aleksandryjska 13, 
85. Gelkopf M., Brzezińska 69, szafa. meble. kredens, maszyna do szycIa. I 
86. Gelbard D.. Aleksandrowska 23, 155. Milczarek H., Brzezińska 88, tremo 230. Werdyg;er M., Aleksandrowska 6, 

meble, waga. 156. Mintus St., Aleksandrowska 53, meble, firanki 

59. Ptter M., Piotrkowska 19, meble. 
60. Plesner B., Żeromskiego 29, zegar. 
61. Prz:vgórski A., Piotrkowska 104, 40 

szt. towaru. 
87. Gielbart S., Wschodnią. 12, urządze- meble. 231. Wiener M .. Nowomiejska 10. ma-

nie sklepu. 157. Niwiński M., Pomorska 93, meble. teriały piśmienne. 
88. Goldberg E., Wschodnia 18, meble. 158. Nirenberg A., Aled<sandrowska 19, 232. Żmigrod L.. Al 1 Maja 37. meble. 
89. Orynbaum B., Ogrodowa lO, bufet, 2 szafy. 233. Zalcensztajn S., Berka Jooelewicza 

waga. 159. Neiman U., Mickiewicza 9. szafa 20, meble. 
90. Glanc S., Wolborska 32, meble. 160. Oltaszewski W., Aleksandrowska 234. Zarzewski A., Podrzeczna lO, me-
91. Grunwald F., Zgierska 48, meble, 26, meble. ble, pianino. 

62. Pekowicz F., Piotrkowska 17, sto
liki. 

63. Piątkowski F., Piotrkowska 89, 30 
koszul. 

64. Perla Ii., Piotrkowska 14, meble. 
65. Presburger Sz., Zielona 5-7, waga, 

biurko. 
maszyna do szycia. 161. Ofenbach L, Młynarska 20, uczą- 235. Zylberszac S .. Młynarska 14. urzą- 66. Prussak L, Zielona 9, maszyna do 

92. Goździk O. Brzezińska 1.1, 45 mtr. dzenie sklepu. dzenie sklepu. 
towaru. 162. Orbach P., Południowa 29, meble 236. Zal::en,>ztajn A., Pomorska 7, kre-

93. Ooldberg M., Nowomiejska 18, ma· 163. Perliński L, N. Łagiewnicka 18, me dens. 
terjały piśmienne. ble, maszyna do szycia. 237. Zylberszac H., Aleksandrowska 10, 

94. Grosberg Sz., Południ.owa 15, me- 164. Pila H., Brzezińska 5. meble, koł- meble. 
ble. dra 238. Zylberman S., Wolborska 38, meble 

95. Goldsztajn A., Wschodnia 5, urzą- 165. Płuznel A .. W01borska 30, 2 szafy. W dniu 29 grudnJa r. b. mIędzy godz. 
dzenie sklepu. 166. PiotrkowskI S., Północna 14, 2 sza- 9-tą rano, a 4 po południu: 

96. Hodes J., Lutomien:ka 21. meble. fy. 1. Abe J., Piotrkowska 85, meble. 
97. Holweg F., Ogrodvwa 36, meble. 167. Pludwińska M., Zgierska 30, meble. 2. Buchwaic, Piotrkowska 22, 2 sza-
98. Herszkowicz M .. Aleksandryjska 2. 168. Putersznyt H., Bazarna 6, heblarka iy. kosmetyki. 

meble, 260 klg. papieru. 169. Perle M., Ogrodowa 48, meble. 3. Burakowski M., Żeroms.kiego 27, 
99. Halt>ern J., Poiudniowa 20, kredens. 170. Rysmaill B., Lutomiers-ka 19, meble. otomana. 

100. HOjzler A., Hipoteczna 16, kasa 171. Rot3ztajn M., Wo!llclSka 30, meble 4. Behme i Masieki, Przejazd t. ma-
ogniotrwala, biurka, cegły. 172. Rozencwajg M., Szko!łia 13, meble. szyna do pisania. 

101. Bruno Hoizler. HiJpotecz,na 16, pia- 173. Raitman J., Nowomieiska 28, 5 5. Bender M. Przeiazd 30, meble. 
nino. meble. stolików. 6. Bornsztain M., Zielona 17, 2 biurka 

102. Hofman A., Południowa 17. urzą- 174. Rybiński J., Łagiewrucka 43. szafa. 7. Cwilling M., Piotrkowska 10. me-
dzenie sklepu 175. Rbzentał 1., NOwomiejska 29, 100 ble. 

103. Joskowicz A, Aleksandrowska S, u- kłębków s1.1>agatu. 8. Czudnows[{; 8.. Piotrkowska 79, 
rządzenie sklepu. 176. Rajngew!r.:2., Północna 8. towar w meble. 

104. Jasiński L. Lytnia lO, meble. .,;idepie. 9. Chołmski L., Piotrkowska 79. 3 
105. Jakubowkz W, Brzezińska 9. Krf- 177. Rad-ecki E., BrzeZińska 138, meble ramy. 

dens. 2 kołdry 178. Rozeublum L.. Berka Joselewicza 10. Ci.eplucha J., Piotrkowska 17. mo-
106. Joskowicz M. Aleksandrowska 20, 21, 'Jufet, waga. tor. 

meble. farby, waga. 179. Sooirai L, Brzeska 18. meble. 11. Cz,kiwnianc A., Piotrkowska 69, 
107. Jend-e H., Brzezińska J 13-115. me- 180. Szternfeld A .. Cegielniana 12, meble 100 butelek wina. 

ble, towar w sklepie. 181. Szarfharc A .. Zachodnia 41, meble 12. CwiIling M., Piotrkowska lO, kre-
108. Kaliński W .. Nowomiejska 24 150 182. Szulman C. Magistracka 12, 50 dens. 

mtr. towaru. klg. mąki, waga. 13. DzialoszYński A., Zielona 5-7, fo-
109. Kląb M., Brzezińska 48. ZOO but. 183. SzwarcenSLtaJn, Kielma 22 worek tele. 

wódki. mąki. ' 14. Dom Handlowy Przern., Żeromskie 
110. Krait K., Zgierska 29, 1,000 but. 184. Stasiak P .. Brzezińska 85, meble gO 98, maszyny do pisania. 

wódki. 185. Stasińsk. J., Łagiewnicka 52, zegar 15. Engel D, Żeromskiego 29, kredens, 
111. Kryger H., Rybnfl 17, meble, waga. 186. Słodkiewicz N., Bazarna l, meble. maszyna do szycia. 
112. Kirsz R., Zgiersk;; 112 maszyna do 187. Sami rai L.. Aleksandrowska 26, 16. Fryde A. N., Cegielniana 37, meble 

szycia. meble. 17. Fiałko L, Piotrkowska 7, 30 szt. 
113. Krygier S., Ryb'la 17, meble, gra- 188. Sawicki A., Alek~aridrowska lO, zegarków. 

mofan. meble. 18. Fuk.s 1., ZakąŁna 57, maszyna do 
114. Kac F., WoIborska 15-17, bufet. 189. Szmechel e., Brzezińska 152. meble pisania. 
115. Kaoz,ka M .. PoI.udniawa 6, maszyna 190. Szmuklarski M., Aleksandryjska 18, 19. Friede S., Piotrkowska 38, szafa. 

pończosznicza. meble. 20. FaIk L, ZawadZika 30, biurko. 
116. Kremer W., Brzezińska 17, urzą- 191. Senator H., Brzezińska 7, meble. 21. Grosman Z., Piotrkowska 82. kre-

dzenie sklepu. 192. Skórczyński W.. Brzezińska 46, dens. 
117. Klos J., Franci.,z,!caóska 51, szafa, meble. 22. Gliksman W., Przejazd 30, meble. 

maszyna :jo szycia. 193. Szurgot 1.. Brzezińska 82, meble. 23. Gurt M., Piotrkowska 59, meble. 
118. Ko!}lowicz tf., Zg:erska lO, ·n3ble. 194. SłOOkiewicz B., St. Rynek l, u- 24. Gombiński M., Zielona 33. meble. 
119. Kuperman J. Wolborska 30, mehle. rządzenie sklepu. 25. G1asman M., Zawadzka 30, tremo. 
1Z0. Kunert H., P'ot~kowska 87, kasa 195. Suchecki Sz., Zgierska 64, meble 26. Glazer M., Zielor:a 5-7. 20 chustek. 

ognijtrwala, b;u:ko. obrazy. 196. Szmuklarski H .. Wolborska 30. me- 27. Glodman J, Żeromskiego 54. meble 
121. Kajzer H .. Poludn!owa 18, meble. ble. 28. Heidrich T., 6 Sienmia 7, urządze-
!22. Krakowsk: Ch.. Wschodnia 3.:>, 197. Salem A. M.. Wschodill;a 5. szafa. nie s-kleI>u. 

;;zafa. 198. Słodki::-wicz W., Aleksandryjska 15, 29. Jakubowicz MIchat, Piramowicza 
123. Kalmanowicl D .. Północna 16, wa- lustro. lI, meble. 

ga, kajety. 199. Szulc A .. Poludnio\\a 24. zegar. 30. Jakubowicz S .. Zawadzka 20. kre-
124. Kon Sl., Solna 8, milble. 200. Szaks L.. Aleksanjro\\'~ka 39, me- dens. 
125. Kinas 1.. WoIborska 26, kosmetyki. ble. 31. Kagan i Szpigiel PIotrkowska 80, 
126. Krauźe J., Południowa 13, meble, 201. Słupski Sz., Lutomierska 3, kredens manufaktura. 

4 pary firanek. 202. Segalewicz D., Sto Rynek 1, meble 32. Pomera,nc B .. Ewangelicka 7 szafa 
127. Krauze L. Północna 8, meble. 203. Szwareberg A.. ZgIerska 37-39, 33. Klajnman S., Żeromskiego 33: me-
128. Kuperman M., Zg~rska 82, meble. meble. ble. 
129. Krygier J .• Aleksandrowska 32, u- 204. Solarz L., Aleksandrowska 48, 3 34. Kubiak St., Przejaw 4, maszyna do 

rządzenie sklepu. mandoliny. pisania. 
139. Lipski Ch., Ogrodowa lO, meble 205. Sobierai L, Brzeska 18, towar w 35. Kuźnik W .. Przejazd 16, meble. 
131. Lewkowicz R, Pomorska 87, meble sklepie. 36. Kreczko St., Piotrkowska 17, 100 
132. Libich K., Brzezińska 62. meble. 206. Sliwkowicz W.. Północna 16, 50 szt. krzeseł. 
133. Lewkowicz J., Aleksandry:ska 20. tuz. zeszytów. 37. Krempf K., Gdańska 63. kasa o-
134. Lewkowicz A., Zgierska 80, meble. 207. Sztainhorn S., Południowa 32, szafa gniotrwala. 
-135. Lewkowi<:z A .. Ogrodowa 20, meble 208. Szulc J., Szkolna 8, meble. 38. Krauze L, Zawadzka 19, szafa, ma-
136. Lubochiń,ski Ch., Poorzeczna 11, 209. Trwskowski J., Grochowa 19, urzą szyna do szyocia. 

meble. dzenie sklepu. 39. Kohn l., Piotrkowska 88, meble. 
137. Lange J., Srebrzyńska 21, waga, 210. Ternpelhof B.. Wolborska 15-17, 40. Kac B., Zielona 3, szafa • 

szafa, kOtlltuar. bufet, waga. 41. Kneutl J., Żeromskiego s~ !{'~~ , 
138. litman Ch .. W,rhdn'f\ 2, "fnJlk. 211 W'li,h"rg T. Rybna J7. hufet. ~n'o'n'al~ 

pisania. 
67. Prusse R., Żeromskiego 52, meble. 
68. Prusse E., Żeromskiego 52, biurko. 
69. Rozes N., Piotrkowska 92, meble. 
70. Szmalewicz 8., Zawadzka 7, kre

dens. 
71. Rabinowicz B., Piramowicza 11, 

zegar. 
72. Rotberg M., Przejazd 30, meble. 
73. Rozenfarb S., Piotrkowska 79, kre-

dens. • 

74. Rzechte Bornsztain. Zielona 3, 
meble. 

75. Rotband L. Zielona 6, urządzenIe 
biura. 

76. Rozenholc 8., Zlel<H1a 47, szafa. 
77. SWiatrowski, Kon i Brener, PIotr

kowska 49, manufaktura. 
78. Sztenge D., Piotrkowska 83, koo

'tuar, szafy. 
79. Sękowska F., Przejazd 14, biurko, 

kontuar. 
80. Szymajski i Waidemaler, Przejaz<.! 

22, 5 trumien. 
81. Sw:atłowski, Kon i Brener. Piotr

kowska 49, meble. 
82. Strzyżewski S., N. Cegielniana 24, 

meble. 
83. Szulc R, Wierzbowa 22, meble. 
84. Sw:atlowsk;, Kon i Brener, Piotr-

kowska 49, maszyna do plsaillia. 
85. Szakowski e., 6 Sierpof.a 2, kasa. 
86. Tygier Ch., Piotrkowska 81, meble 
87. T~siemka R., Piotrkowska 16, me

ble, 10 palt. 
88. Utrich M. Piotrkowska 45, lustra, 

kasa, 20 stolików. 
89. Ulrichs M., Zielona 3, 10 stolików. 
90. Wolański M., Piotrkowska 20, ty

toń, meble. 
91. WiŚ!i-cki Ch., Piotrkowska BJ, me

ble. 
92. Wainberg A., Zielona 26, meble. 
93. Wrzosek W., 28 p .strzelców Ka.n. 

29, powóz. 
94. Wiązowski B., Cegielniana 45, 

meble. 
95. Wald J., Piotrkowska 33, maszyna 

do szycia, stoły. 

96. Wlślicki Ch., Piotrkowska rui, me
ble. 

97. Wołożyńska G., Zielona 28, kon
tuar. 

98. Wiślicki A., Żeromskiego 12, meble 
99. Waldman E., leromskiego 36, me

ble. 
100. Zalcensztajn S., Piotrkowska 104, 

urządzenie sklepu. 
101. Zylberberg M.. Żeromskiego 39, 

meble. 
102. Żytnicki 1., Południowa 15, kredens 
103. Zędkiewicz e., Główna 51, kapa, 

serweta. 
104. Zylberberg M., Narutowicza 35, 

meble. 

lOS. Zylberberg D. , leromskiego 39, 10 
worków mąki. 

106. Nosik L ., Kilińskiego 27, urządze
nie sklepu. 

107. Goszczyński St., Przejazd 40, kre
dens. 

ln« Milrad T'lknh l!). 

• .i'i ~J~~\~.1I\' :\.:! LI.. V\ :' :lJOd'1J.ł 10 212. I :!;}Cnn,WIlI M, \\ olborska 21, ml!- I 42. Lewinson B., Narutowicza 31, 30 109. GosŁomsk BolesTaw, Piotrkowska 
ble. flak. wody kolOńskiej. 76, pianf.n-o, 


